






NAA JEEVITA YATRA—vVor. 1 

(Auto Biography of Andhra Kesari 

Prakasam Pantulu in four Volumes) 

By 
TANGUTURI PRAKASAM 

Publishers : 

M. SESHACHALAM & ౧0. 

First Edition : 

EMESCO POCKET BOOKS 
July 1972 

Cover Design: 

BAPU 

Frinters : 

KRANTL PRESS, Madras-l. 

Distributors : 

ANDHRA PRADESH BOOK DISTRIBUTORS, 

RASHTRAPATHI ROAD, SECUNDERABAD, 

Price Rs. 2-50 

Four Volumes bound! in one hard Cover Edition Ra. 15,- 



(పస్తావన---ఖారత రాష్ట్రపతి శ్రి వి. వి. గిరి Vv 

(పకాశిక_. IX 

(పస్తుతి.._ 

ఆంధప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గౌ॥ శ్రీ పి. వి. నరసింహారాపు ౫111 

పరిచయము_(పథమ ఖండము [పథమ ముదణకు 

శ్రీ తల్లావర్హుల శివశంకర శాస్త్రి 211 

1. పూర్యగాథ we 1 

2 తండ్రిగారి మరభఖుం ee 11 

3. నాటకరంగ (పవేశం . 15 

4. రాజమహేం[చవర [1పయాణం . 18 

5. ఆనాటి రాజమహేంద్రవరం . 27 

6. నాటకాలు oe 30 

7౧ నా వృత్తి 446 57 

8. మునిసిపల్ రాబకీయాలు ee 62 

9. ఇంగ్లండు (పయాణం . 85 

10. రాజకీయాలతో పరిచయం ee 92 

11. బారిస్టరు చదువు పూర్తి _ 96 

12. రాజమహేం[దవరం రాక . 100 

13. మళ్ళీ ఇంగ్రండు ప్రయాణం . 102 

14. మైలాపూరు మేథావులు «108 



15. 

16. 

17. 

18. 

29. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

ర్ 

26. 

27. 

117 

యూరపు సంచారం 

బారిస్టరు వృత్తి 

మాటపట్రింపులు 

కుటుంబ స్థితిగతులు 

వీరేశలింగం పంతులు కేను 

కుటుంబ పరిస్థితులు 

రాజకీయజీ వితం 

సూరతు కాంగెను 

బి సెంటమ్మ హూంరూలు ఉద్యమం 

అతివాదసంచలనం 

కలకత్తా కాం(గెస్ (1917) 

స్వరాజ్య పత్రిక 

పతికకు నామకరణం 

111 

113 

118 

126 

129 

131 

134 

142 

147 

148 

154 

156 

162 



రాష్ట్రపతి డార్టర్. వరాహాగిది బెంగేటిగిరి 
ఈతి 

ఆం(ధథ కేనరి [పకాశం పంతులుగారు ఒక్క వ్యక్తికాదు; అర్ర 

నతాక్టికి పైగా అంధ రాజకీయ (ప్రజాహిత తీవన 

రంగంలో ఆయన ఒక మహా సంస్థ. ఆయన వ్య క్రిత్యం మహో 

గోపుర శిఖరోన్నతం. ఆయన జీవిత గాథ బహుముఖ (ప్రకాశం 

గలది; బహురస సంపన్న మైనది. దొడ్డున మాబిక గం పెట్టు 

కొని పుట్టిన భాగ్యశాలి కారు ఆయన, అతి సామాన్య సతి 

కాదు, నిరుపేద దశ--లో నుండి ఎదిగి ఎదిగి మహద్వై 
భవ శృంగాన్ని అందుకొన్న అతినత్తు డాయస. ఉసుల దేశ 

భక్తి నిరుపమ త్యాగనీలం, అన్నింటికన్న ముఖ్యంగా యన 

అక్షయ శక్తి స్వభావ సాష్రవం--ఆయన విజయ చబాతుపులు. 

(పకాశంగారు నాకు మర నన్నిహతులు; మన స్వాతంత్ర్య 

సమర చరిత్రలో అతిక్టిస్ట దశలో ఆయన _ నాయకత్వాన 

ఆయనకు అత్యంత సన్ని హితుడనై పనిచే ఖాగ్యం సాకు 

కలిగింది. అటువంటి ఆప్రని గురించి (వాయటం కస్టం. అ 

రోజులు తలుచుకుంటే, వాస్తవంగా నాకు ఒళ్ళు పులక 

రిస్తుంది. ఆ సంరంభఖాలు, ఆ సంచలనాలు, ఆ సంఘటనలు 
ఇప్పటికీ నాకు అపరిమితమైన ఆనందం, ఇ తాహం 

కలిగిస్తాయి. 

నాకు పదేళ్ళు వచ్చిన నాటినించి (ప్రకాశంగారిని ఎరు 

గుదును. మా నాయనగారు (వకాశంగారు సమకాలికులు, 
ఆజీవ మితులు. ఇదరూ న్యాయవాద వృత్తిలో ప్రముఖులు. 
గాంధి మహాత్ముని నాయకత్వాన సాగుతున్న స్వాతం త 

సమరంలో (పవేశించక పూర్వం ప్రకాశం పంతులుగారు 
మ(దానులో (ప్రముఖ న్యాయవాదిగా ప్రాక్టీనుచేస్తూ అమి 
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తంగా ఆర్టిస్తూ ఉండేవారు. చిరకాలం మా నాయనగారుు, 

(ప్రకాశంగారూ (పక్క (ప్రక్కనే (పవహిస్తూన్న రెండు నదు 

ల్లాగ సారవంతమైన మన తెలుగు నేలను ఫలవంతం చేశారు. 

ఇద్దరూ ఇంచు మించు ఏక కాలంలో జన్మించాదు. ఒకే 

కళాశాలలో రాజమం డి ఆర్ట్స్ కాలేజ్లో -ావ్రిన్సిపల్ 

మెట్ కాఫ్గారివద్ద చదువుకున్నారు. 1891 సుమారులో ఇవ్రరూ 

ఫస్ట్ గెడ పడరు పరీక్షకు చదివి, గంజాం, గోదావరి జిల్లా కోర్టు 

లలో ప్రాక్టీసు చేశారు. 1927.._.29 లో ఇద్రరూ మాన్యులైన 

పండిత మోతీలాల్ నెహూగారి నాయకత్వాన మన దేశంలో 

నాటి పెద్దలంతా ఉన్న స్వరాజ్య పార్లి పక్షాన శకేం(ద శాసన 

సభకు ఎన్నిక అయారు. 1937—.39 "అలో ఇవ్టరూ మదాను 

శాసన సభా కాం(గైెస్ పక్షంలో - (పకాశంగారు శాసన సభలోను, 

మా నాయనగారు శాసన మండలిలోను సభ్యులుగా ఉండే 

వారు. ఈ సమయంలోనే నేను అనేక పర్యాయాలు ఆ మహా 

మానవు దర్శించగలిగాను. జీవితం పొడుగునా నేను 

(పకాశంగారిని మాననియులైన మా తండిగారితో సమానులు 

గానే చూసుకున్నాను. ఆయన విజ్ఞానము, ఆయన జీవితాను 
భవము నాకు ఎంతో ప్రోత్సాహం ఇచ్చాయనీ, పదేళ్ళ 
పసితనం నించి నేను ఆయనను మన మహా నాయకులలో 

ఒకరుగా భావిస్తూ, (పజా సేవారంగంలో ఆయన కార్యక్రమా 
లను అమితాసక్తితో గమనిస్తూ ఎంతో లాభం పొందానని 
సగర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాను. 

(పకాశంగారు రాజకీయాలలో (పవేశించక పూర్వం 

గొప్ప సంఘ సంస్కరణ వాది. మన సంఘంలోని మూథా 

చారాలను, కుల వర్గ వర్ల విభేదాలను రూపు మాపడంలో 

ఆయన ఎంతో శద చూపవారు. పందొమ్మిదవ శతాబ్దిలో 
భారత దెశంలో అవతరించిన మహాపురుపులలో ఆయన 

ఒకరు. అమృతసర్ లో దారుణ హత్యాకాండ జరిగిన తరువాత 
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గాంధి మహాత్ముడు సహయనిరాకరణద్యమం [ప్రారంభించిన 

మీదట, సెమన్ కమీషను భారతదేశం వచ్చినప్పుడు 

మద్రాసులో పెద్దగా ఆందోళన జరిపారు. (ప్రకాశంగారు 144 వ 
సెకనును ధిక్కరించినప్పుడు, (బటిష్ సైనికులు తుపాకులు 

చూపి ఆయనను సవాల్చేయగా, వెంటనే |పకాశంగారు తన 

ఎదురు రొమ్ము చూపి, 'కాల్చుకో'మని ఎదురు నవాల్ 

చేశారు. దాంతో, ఆ సైనికులు స్తబులై నిలబడిపోయి 

(పకాశంగారిని ముందుకు పోనిచ్చారు. ఈ నిర్భయత, ఈ 

గుండెలు దీసిన బంటుతనమే |పకాశంగారి “ఆంధ కేసరి” 

బిరుదుకు కారణుమయింది. ఆయన దకిబు భారత నాయకా 

(గణి అయారు. 

మొదట మం;తిగాను, స్వాతంత్యం వచ్చిన తరువాత 

ముఖ్య మంత్రిగాను (ప్రకాశంగారు గురుతర నూతన బాధ్య 
తలు స్వీకరించపలసి వచ్చినప్పుడు, ఆయన ఇంకా ఎత్తుగా 

పెరిగి అత్యంత సమర్భులు,[ప్రబానురంజకులు అయినకాల్మగెస్ 
మంత్రులలో ఒకరుగా "ఏరు తచ్చుకున్నారు. ఇమ్మడి చెన్న 

రాష్ట్రంలో రాజాజీ మంత్రి వర్గంలో (పకాశంగారు, నేనూ 

మంతులం. 1946లో మరల కాంగెస్ మంతి వరాలు 

ఏర్పడినప్పుడు నేను ముఖ్య మంత్రిగా ఈం కే రాషహ్రూనికి 

సుస్థిరమైన (ప్రభుత్వం ఏర్పడగలదనే ఒక అభ్మిపాయం 

వ్యక్తమయింది. నేను ఎంత త్యాగమైనా చేసి (పకాశంగారి 

నాయకత్యాన్నే బలపరుస్తాననీ, ఆయన కోరితే తప్ప నేను 

ముఖ్య మం|త్రిత్యం స్వీకరించననీ, నేను ముఖ్య మంత్రిని 

కావాలని సూచించిన నాయకులందరికీ ఒక విధమైన కృత 

జ్ఞతా పూర్వక నమ భావంతో స్పష్టంగా చెప్పాను. ఆ మాట 
నిలబెట్టుకుని, నాకు కొన్ని ప్రమాదాలు, కష్టాలూ ఎదురైనా 
చెదరిపోకుండా నిలబడి, |పకాశంగారు నాటి ఉమ్మడి చెన్న 
రాష్ట్ర ముఖ్య మంత్రిగా ఎన్నిక అవడానికి సాయవడ్డాను, 
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అయితే, ఆ మంత్రివర్గం ఒక్క సంవత్సరంకన్న నిలవలేక 

పోయింది. తమ నాయకత్వంలో రెండవస్థానం నాది అని 

ఎప్పుడూ |ప్రకాశంగారి విశ్వాసం. ఆ విశ్వాన్ని నిలుపుకో డానికి 

నేను నా శ క్రివంచనలేకుండా పనిచేస్తూ, ఆయన ఆశయాలను, 

ప్రభుత్వం నడవడంలొ ఆయన విధానాలను బలపరుస్తూ 
ఉండేవాణ్ల. వాస్తవంగా ఆధునిక ఆంధృపదేగ్ పిత అయిన 

ఆ మహానాయకునిపట్ట ఈ విధంగా గాథ కృతల్లతాఖావంతో 

నా బుణం తీర్చుకున్నాననే సంతృప్తి నాకు ఉంది. 

ప్రకాశంగారు ఎప్పుడూ దూరదృష్టగల (ప్రజానాయ 
కుడు. సామాన్య [ప్రజల సౌకర్యాలు, గేయన్సు ఆయన నిరం 

తర ధ్యెయాలు, అందుకే, (పకాశంగారిపట్ల అయన జీవితం 

పొడుగునా (పజలు అపారమైన భక్త విశ్వాసాలు (పదర్శిం 

చడంలో ఆశ్చర్యమేమి లేదు. 

(పకాశంగారు తమ జీవిత కాలంలోనే భారత 
స్వాతంత్ర్యం సిద్దించడం, సర్వతంత స్వతంత్ర గణతం[త్రంగా 

(ప్రకటించటం, ,పత్యేకాంధ్ర రాస్ట్రం ప్రా పంచటం అన్నీ 

స్వయంగా చూసి, ఏళ్ళు నిండిన పండు వయస్సులో, పరి 

పూర్ణ గౌరవాలతో పరమపదించారు. 

(పకాశంగారి నిర్భికత, నిన్వార్ధ త్యాగశీలం ఎప్పటి 

కన్న ఎక్కువగా ఈనాడు మన దేశీయులకు ఆవశ్యక సుగు 
వాలు. ఆంధకేనరి జీవిత చరిత తరతరాలుగా మన యువ 
జనులకు ఉ తేజం కలిగించగల దనటంలో నా కేవిధమెన 
సందేహం లేదు - 

రాష్ట్రపతి గవన్ | (సం, వి. వి. గిరి 
67.1972 
(క భారత రాష్ట్రపతి 

: (| 

ద ద. ద. రో వేల 



ప్రకాశిక 

అం థేని (ప్రకాశంపంతులుగారు మహో పురుషులు. నూటికి కోటికి 

ఒక్కడుగ జన్మించే మహా మానవుల కోవలోని వారు ఆయన, 

ఈ సంవత్సరం ఆయన శతజయంతి ఉత్సవం దేశమంతటా వై భవంగా 

జరుపుకుంటున్నాం. ఈ మహోత్సవ సందర్భంలో సంతులుగారి 

సమగ జీవిత చరిత ఆం(ధులకు అందజేయ గలుగుతున్నందుకు ఆనం 

ది స్తున్నాం. 

ఇటీవలే, ఎమెస్కో పాకెట్ పు స్పక (పచురణలలో ద్విశళత నూనం 

(200) పూర్తిచేయ గలిగామని మా పొళఠపలకు తెలును, ఈ విజి 

యానికి కారకులై న మా పాఠకులను, ఈ పృ స్తకాలు పంసకం చేసే 

మా ఏజెంట్లను ఈ నందర్శంలో మేము హృదయ పూర్వకంగా ఆభి 

నందిస్తున్నాము. తాగితము కొరత, కాగితపు ధరలతోపాటు (ప్రచు 

రణకు సంబంధించిన ఖర్చులన్నీ పెరిగిపోతూండటం, ఏమైనా ఈ 

పు_సకాల వెలలు పెంచరాదన్న నియమం-యుదలై న ఇబ్బందులన్నీ 

ఎదుర్కొంటూ ఇంకవరకు ఈ (పచురణ కార్యక్రమాన్ని నొగించ 

గలగడానికి నిశ్చయంగా మా పాఠకుల, ఏజంట్ల (పోత్సాహాదరణలే 

కారణం, 

ఎమెస్కో. పోశెట్ ప్పస్తక పరంపరలో ఇంతవరకు (పచురి 

స్తూన్న నవలలు, కథలు, ఆధునిక సాహిత్యంలోనుు కావ్యాలలోను 

ఎన్నికైన (_పముఖ రచనల ఎమెస్కో ముద్రణలు, నం(పదాయ 

సాహిత్యం వగైై రాలతో పాటు మహాపురుమల జీవిత చరిత్రలు కూడా 
(ప్రచురించడం మంచిదని, ఆవశ్యకమనీ మిత్రులు, అభిమానులు కొంత 

A 
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కాలంగా మాకు చేస్తూ వచ్చిన సూచనను ఇప్పుడు కార్యరూపంలో 

పెట గలుగుతున్నాం. 
రు 

ఈ ఎమెస్కో చర్మితల పరంసరలను అంధ్రమహానాయకులలో 

అగగణ్యులై న (పకాశం పంతులుగారి ఆత్మకథ నా జీవితయా( తతో 

శుభారంభం చేయగలగటం అదృష్టం. 

(ప్రకాశం పంతులుగారు 1942 లో క్విట్టిండియా ఉద్యమంలో 

పాలొని (బ్రిటిష్ (సభుత్వపు అతిథిగా కారగారవాసం చేస్తూన్న సమ 
యంలో ఈ (గంథం రచించారు. అనంతరం 1945 లో ఆయన విడు 

దల అయి వచ్చి; 1946 లో చెన్నరాష్ట్ర, ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నిక 

అయిన తరువాత ఈ ఆత్మకథలో ప్రథమఖండం మాతం “ల్సి” 

(పచురణల వారు (ప్రకటించారు. మిగిలిన (వాత పతి యావత్తూ అచ్చు 

కాకుండా అలాగే ఉండిపోయింది. ఆ (వ్రాతప్రతిని ఇప్పుడు మాకు 

అందించిన మిత్రులు (శ్రీ అద్దపల్లి నాగేశ్వరరావు (అర్హైపల్లి ఆంగ్ కో 
సరస్వతీ పవర్ (పెస్, రాజమహేంద్రవరం) గారికి మా కృతజతలు 

| కట్ట 

తెలుపుకుంటున్నాం, 

అయితే, పంతులుగారి .“నా జీవితయా(తి” రచన 1940.41 
వరకు సాగిన చర్మిత్రతోనే ఆగిపోయింది. “మిగిలిన కథ నా స్నేహితు 
లెవరై నా వ్రాస్ పూరి చేసారు” అని పంతులుగారు 9 వ ఖండం 

చివర రాశారు. సంతులుగారి నంకల్పానుసారంగానే ఇప్పుడు (పకాశం 

గారి పరిశిష జీవిత చరిత్ర రచించి ఈయవలసినదిగా మేము పంతులు 
గారి సన్నిహిత అనుచరుల , చిరకాలం ఆయనకు కుడిభుజంగా 

(పస్తుతిగన్న శ్రీ) తెన్నేటి విశ్వనాథం గారిని కోరగా వారు ఎంతో 

సంతోషంగా ఈ పనికి పూనుకుని, పంతులుగారి శేషరాజకీయ జీవిత 
విశేషాలే కాక, 1, 2, శ ఖండాలలో పంతులుగారు. (వాయకుండా 

ఓ" Ey " 
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వదిలివేసిన 19897 లో చెన్నరాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో ఉసనాయకులుగాను, 

రెవిన్యూ మంత్రిగాను పనిచేసిన కాలపు విశేషాలు వగైరాలు కూడా 

ఈ అనుబంధ సంపుటిలో అభివర్ణించారు. ఉత్సాహంతో, దీక్షగా, 

స్వల్పకాలంలో ఈ అనుబంధ నంప్పటిని రచించి ఇచ్చిన శ్రీ తెన్నేటి 

విశ్వనాథం గారికి మా ధన్యవాదాలు. 

(ప్రకాశం శతజయంతి సందర్భంలో ఆ మహనీయుని సంన్మురణ 

చిహ్నంగా ఈ (పచురణను వెలువరించ దలచుకొన్నామని మా సంకల్పం 

తెలిపి ఈ (గంథానిరి ఉపోద్దాతం రచించవలసినదిగా పంతులుగారి 

ముఖ్యనవహాచరులై న రాష్ట్రపతి (శ్రీ వి. వి. గిరిగారిని, (ప్రసొవన్మ్నవాయ 
వలసినదిగా ఆంధ ప్రదేశ ముఖ్యమంత్రి, విద్వాంసులూ. అయిన 

(శ్రీ పి. వి. నరసింహారావు గారిని మేము అర్థించగానే ఆ (ప్రముఖ 

నాయకు లిద్దరూ ఈ (సయత్నానికి వార్షించి ఈ (గ్రంథానికి పరిచయ 

వ్యాసాలు రచించి మాకు సకాలంలో అందజేసినందుకు వారికి మా కత 

బత పూర్వక అభివందనములు. 

ఆంధ కేసరి (పకొళం పంతులుగారి అమరి స్మృతికి ఇది 

ఎమెస్కో అంజలి! 

భవదీయులు, 

యం. శేషాచలం అంత్ కో, 





శ్రీయుతులు ఎమ్. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ వారు కీర్తి 

శేషులు టంగుటూరి (ప కాశం పంతులుగారి సమ్మగ జీవిళ 

చరితను నాలుగు సంపుటములుగా (ప్రకటింప బూనుకొనుట 

ముదావహము. 

మొదటి మూడు సంపుటములు (పకాశంగారు స్వయ 

ముగ రచించినవి. ఆ కథ 19410 —41 వరకే సాగినది. అనం 

తర చరి[తగల “అనుబంధ సంపుటి యను నాఖైవ సలవు 

టము పంతులుగారి సన్నిహిత అనుచరులగు శ్రీ తెన్నేటి 

విశ్వనాథముగారు రచించినది. 

తెలుగు పాఠకులు హెచ్చుమంది ఈ సంవుటములను 

సంపాదించుకొని చదివి, ఇంటింట వదిల వరచుకొన గలుగు 

టకు అనువుగ ఒక్కొక్క సంపుటము బల రూ. 2-50 లుగ 

నిర్ణయించిరి. ఆం కేసరి శతబయంతుుత్సవ పురస్కృృతిగ 
ఈ [గంథమును ప్రకటించుచున్నందులకు ఈ _పకాశకులను 

నే నభినందించుచున్నాను. 

తెలుగు మాటాడు (పజ జల ముఖ్య అక్ష మరులు 

(ప్రకాశము వంతులుగారిలో పేంజీభవించినవి. రాజురవి గల 

పురుష సించుడు ఆయన. పాత పప్పతులను అంటిపట్టుకొనని 

విప్రవవాద్.ప్రాచిన దురాచార విరోధి. స్యాభావికముగ శుయునది 

విప్తవ (ప్రకృతి. 1953 లో ఆంధ రాహ్ట్రావతరను శుభసమయ 

మున కారాగారములలో నుండిన బంట అంవరికి వినూ 
చనము కలిగించుచు ఆయన చేసిన ఈ త్రరువు చరి తాత్మక 

మైనది. ఆయనయెడల (ప్రజల భక విశ్వాసములు ఆయన 
వెయ క్రిక గుఖు వైభవ (పరితములు,. ఆయన పార్టిలు మారి 
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నను, ఆయనపట్ల (పజల అభిమానమున కెన్నడు కొదువలేదు. 

రాజకీయ రంగమున హాలాహలమును (మింగి నిర్వికారముగ 
నిలిచిన సధాశివు డాయన. అది (పకాశంగారి విశిస్టత. 

ఉదాత్తత, జొదార్యము గూడు కట్టుకొనిన స్వర్హహృదయ 

మాయనది. ఆయన పటిమ సాటిలేనిది. మన రాజకీయ 

రంగమున ఆయనదొక మహామానవ పాత. బహుముఖ వైభ 
వోజ్బ్వలమైన జీవిత మది. హిమాలయమువలె అత్యున్నత 

మైన, అతి గంభీరమైన అక్షయ క్షమాపూర్తమైన మహౌదార్య 

మూర్తి ఆయన. ప్రకాశము (పజల ఆప్త బంధువు. ఆంధ 

(పజానికమున ఆయన పలుకుబడి, అఆఖిలభారతమున జవహర్ 

లాల్ పలుకుబడితో పోలిక చెప్పదగినది. 

మన 1పియ [పథాన మంతి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధిగారు 

(పకాశముగారిని "అధుని కాం [పదేశ పిత” అనియు, “మన 

జాతియ ఉద్యమ (పముఖ నాయకులలో ఆయన ఒక” 

రనియు |పస్తుతించుట ఎంతయు సముచితముగ నున్నది. 

పేరునకు దగినట్లు (పకాశము ఆంధ దిక్చ(క్రమున అనుప 

మోజ్ఞ్షలతారగ ప్రకాశించెను. ఆయన ఎల్లప్పుడు (కొత్త 

బాటల నే తీర్చుకొనుచుండెను. (పజల భరి విశ్వాసములపై 

ఆయనకు గల (ప్రభుత్వము గాఢమెనది, ఆగాథమెనది. కను 

కనే ఆయనను గూర్చిన విమర్శను లేశమైనను (ప్రజలు 

సహింపకుండిరి. స్వాతంత్ర్యము కొరకు ఆయన చేసిన 
త్యాగము మహనియమైన దగుటచే, (పజలాయన లోపముల 

నెన్న నిరాకరింబిరి. 1952 లో చెన్నరాష్ట్ర9 ఉభయ శాసన 

సభల సంయుక్త సమావేశమున ఉపన్యసించుటకు గవర్నరు 

అధికారమును ఆయన సవాలుచేయుట పెద్ద సంచలనము 

కలిగించినది. నాటి మంతులపై ఆయన తెచ్చిన అభియోగ 
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ములను వివరించుచు శాసన సభలో ఆయన మూడు దిన 

ములు వరుసగ నుపన్యసించుట అది ఒక కొత్త రికార్డు 

1058 లో (పత్యేకాం ధ్రరాష్ట్రము ఏర్పడినప్పుడు (పకాశము 

పంతులుగారే (పథమాం(థ ముఖ్యమంత్రిగ నుండవతెనని 

సూచించుటతో నెహూజీ (పకాశముగారికి రాజకీయ చరితలో 

నెందును కని విని యెరుగని సత్కారము చేసిరి. నిజము 

నకు అనాడు (పకాశముగారు ఎ రాజకీయ పక్షమునకు చెందిన 

వారు కారు. సంఖ్యాధిక కముగల పక్షమునకు ఆయన నాయ 

కుడు కారు. ఆయన రాజకీయ స్థాయికి, స్వాతంత్ర్యము 

"కొరకు ఆయన చేసిన అనుపమ త్యాగమునకు కృతస్ణుతా 

(పకటన మది. [పకాశము తెలుగు (పజల స్వతస్పివ్ద నాయ 

కుడు. ఆయన (ప్రజల మనిషి. నిత్యము (పజల నాడిని పట్ర 

చూచుచు, వారికి హితవెన కార్జములసనే ఆయన చేవట్లు 

చుండెను. 

(ప్రకాశము పంతులుగారి స్వస్థలము ఒంగోలు. జంగోలు 

కేందముగ (ప్రత్యకముగ ఒక జిల్లాను ఏర్పరుపవలెనని 

ఆయన చిరసంకల్పము. ఆంథ్మప్రపిశ (ప్రభుత్వము ఆ 

సంకల్పమును సఫలము చేయుటయే కాక, దివంగతుణైన 

ఆ మహానాయకుని యెడ కృతజ్ఞతా సంస్కృతి చిహ్న్హముగ 

దానికి "ప్రకాశము జిల్లా” యని నామకరబుము చేసినది. 

(ప్రకాశము మిగుల దూరదృష్టిగల నేత. ఆయన (ప్రవేశ పెట్రిన 

ఫిర్కా డెవలె పెంట్ కార్యక్రమమును ఆనాడు చాలామంది 

అపార్థము చేసికొనిరి. కాని అదియే నేటి మన పంచాయతి 

రాజ్య (ప్రణాళికకు మార్గదర్శి అయి, అందరికీ కనువిప్పు 

కలిగించినది. జమీందారీల రద్దు (ప్రణాళిక పకాశకర్హృ 

కము. పేద (పజల సంక్షేమమే సదా (పకాశముగారి (పథా 

నాశయముగ నుండెను. 
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తెలుగు జాతి ఆశయాదర్శ్భములకు రూపు కట్టన 

ఉజ్వ్రలమూర్తి, తెలుగు జాతియతకు (ప్రతిక, ఆం[ధపవేశ 

నిర్మాత, నవీనాం(థ పిత-(సకాశము పంతులుగారు. యావ 

దాం దేశముతో, అందలి మూల మూలల (గామములతో, 

గూడెములతో, ముఖ్యముగ అందలి బహు వర్ణముల (ప్రజలతో 

అంత విస్తృత పరిచయముగల నాయకుడు బహుశః మరొ 

కడు లేడు. దార్శిద్యమును, అవిద్యను మూథ విశ్వాసము 

అను రూపుమాపవలెనను ఆయన ఆశయ సిద్దికి దీక్షతో కృష 

సేయు సజీవాం[ధ స్త్రీ వురుష ప్రజానికమే ఆ మహానాయకు 

నికి ఉత్తమ స్మారక చిహ్నము. అన్యస్మారక చిహ్నమేదియు 
ఆయనకు అంత సంతృప్తి క లింపజాలదు 

హైదారావాదు, (సం) ప. వి. నరసింహారావు. 
1సం60ఎ/2. 



'నా జీవితయా[తి (పథమ ఖండము 

(పథమ ముద్రలు (1946) కు 

శ్రీతల్లావ్చు ఎల శివశంకరశాస్థ్ర 

ప రి చయము 

అమెరికా దేశీయుడు ఒకడు స్వీయచర్శితకు Education అని 

పేరు పెట్టినాడు. ఆంగ్లేయ. స్త్రీ My Apprenticeship అనీ, 
ఐర్ దేశీయుడు Summing ర అనీ తమ చర్మితలకు నామము 

లుంచినారు. వారి ఉద్దేశానుసార ముగా ఆ నామకరణము అనుగుణ 

మెనది. మన నాయకుడు ఆంధ్రకేసరి పూజ్యశ్రీ టంగుటూరి (ప్రకాశం 

పంతులు నా జీవితయా( "” అని స్వీయచర్శితకు "పేరు పట్టడమువల్ల 

జీవితాన్ని యా(తగా భావించినట్టు కనిపిస్తున్నది. ఓక దృష్టితో చూ సే 

జీవితము యాత్మాపాయమే, కొందరు య్యాతికులు లత పద్దితో 

బయలుదేరి గమ్యస్థానము చేరుతారు. చాలామంది య్యాతచేస్తూ అఆవాం 

తర విషయాలలో "| అడుగు పెట్టడమూ, కొంతదూరము పోవడమూ, 

పక్కకు తిరగడమూ, కడకు గమ్యస్థానము చేరడమూ సంభవిస్తుంది. 

(పకాశం పంతులు ద్వితీయ (శేణిలో చేరిన యా(తికుడు, నలుగురితో 
పాటు జీవయాత్ర (పారంభము చేసినప్పటికీ (క్రమేణ నాయకుడై 
ఆఖరుకు ఆం(ద్రకేసరి అయినాడు. 

పూవు పుట్టగానే పరిమళము అన్నట్టు సంతులు బాల్యమునుందీ 

(ప్రముఖుడే. పల్లపట్టున గాని, పట్టణాలలో గాని, (ప్రధాన నగరములో 

గాని, చివరకు "పర "సళ ములో గాని ఆయన (పాముఖ్యము ఎన్పుడూ 
(పకట మవుతూనే ఉన్నది. సహజముగానే దృఢగాతు డైన వానికి 
బడివై భవము తో డె డై నప్పుడు [ప్రాముఖ్యము కలగక తప్పదు, కృష్టా 
నదే. దక్షిణమున రాతి భూమిలో పుట్టుక, సావానగాంక్ష జో సోము 
గరిడీలు, స్వచ్చందవృ త్తి తి. అనూచాన సంపదనుబిట్ట ఆరువేల నియోగీకీ 
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సంక్రమించే సహజదర్పము, (ప్రథమములో సౌఖ్యము, అనంతరము 

అరనాశము, అధిక కష్టములు, ఆత్మోద్దరణ పాంభ___ఇవి అన్నీ 
(౧) 

కదంబ ప్రాయము అయి సంతులు అద్భుత వ్య క్రి అయినాడు. దుఃకాభి 

భూతుడు కానివాడు ధీరుడు కాలేడు. ఆదినుంచి నేటివరకు ఆంధ్ర 

"కేనరికి వివిధ వ్యథలు కలుగుచునే ఉన్నవి, అందుచేతనే అంతటి (దధిమ 

ఏర్పడి అంతరాయములలో ఆయన (ప్రముఖుడే కాని, పరాజ్ముఖుడు 

కావడము లేదు. 

మొన్న మొన్నటి వరకు ఆంధుడికి నంపన్న న్యాయవాదే 

గణ్యుడు. అందుచేతనే ఆనాడు పంతులు న్యాయవాద వృ_త్తిమీద మనను 

పోయి మదరాసు లా కాలేజీలో చదవడమూ, రాజమహేం(దవరములో 

వకీలుగా ఉండడమూ నంభవించినది. ఊర్వ్వదృషి ఉన్నవాడు ఊరుకో ' 
(అ (on) 

లేడు. ఆయన ఉత్త పీ డరుగా ఉండక నాయ విదంలో (పళ చ్హమైన 8 ప్రా C 
బారిస్టరు పట్టము తెచ్చుకొని రాజధానికే పోయి నిరుత్సాహ చ్భాయ దగ్గ 
రకు సరాసీయక ధి ధె ర్యముతో అడ్డంకులను అన్నిటినీ (పతిఘటించి అన్ని 

విధముల (పాభవము పొందినాడు. సడలని పట్టుదల వల్లనే జయము 

సమకూరుతున్నది. 

ఆభిమానవంతుడు, ఆత్మోద్దర జాభిలాషి) అన్య, జన లక్ష్యము. 

లేనివాడు, అగ్రగణ్యుడు అయినప్పటికీ (ప్రకాశ ధాని బాల్యములో 

పడిన అవమానములు, అనుభవించిన కష్టములు, చేసిన చిలిపి పనులు, 

శృంగార చేష్టలు దాచి పెట్టకుండా నిజముగా ఉద్దాటించినాడు. నహజ 

ముగా స్వచ్చ బుద్ది కలవారు) లై ర్యస్టైర్యమలు-. ఉన్నవారూ ఉన్నది 

ఉన్నట్టుగా సత్యము చెప్పగలరు. సంతులు (పకటము చేసిన విషయ 

ములు ఆయనమీద ఆదరము కలిగించడమే కాక, అన్యులకు ఆదర్శము 

కూడా అప్పతవి. కృతజ్ఞతా మాధుర్యము “జీవిత యాత్రలో చాలా 

తావుల వెల్లి విరిసింది. (పత్యుపకార పరిమళము బహుస్థానాలలో 

వాసించినది. 

పట ee TEE స wm 
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పుగుష పుంగవము ఆత్మ లాభముతో నంతుష్టి బెందకి ఆన్య 

శమము ఆకాండీ స్తుంది, ఉత్తముడు దేశ సౌభాగ్యము కోనము నిజ 

శక్తులు వినియోగినాడు. దేశసేవ వివిధ విధాల జరుగుతుంది. ఉ తేజ 
కములై న ఉపన్యాసములవల్ల గాని ఉ త్తమ పత్రికా నిర్వహణమువల్ల 

గాని,  ఉదారాచరణవల్ల గాని పురుమడు కర్మవీరుడు కాగలు గుతారు. 
పంతులు నీ టన్నిటిలో సరిిశ్రసు చేసి కలికా పాయముగా అంతోర్ని పొత 

మైన దేశభక్తి కిని కమనీయ కుసుమముగా వికపింపజేవినాడు. మహో 

పురుషుల సాంగత్యమువల్ల ను, సహజ (పతిభవల్లను ఆం(ధ్రకేనరికి 

పంచాళద్వర్ష (ప్రాంతములో జీవ యా(త్రలో లక్ష్యము గోచరించింది. 

ఈ (గ్రంథములో వివృత మైన వ్య క్రికీ, నాకు సుపరిచితమైన 
మూూర్ధికీ వ్యత్యాసము కనపడడము లేదు. ఆయన మాటల నేలెనే 
ఇందులో పలుకులు కూడా తేటలు. రచన సాన పెట్టిన దత్నమువలె 
రమణీయము. విస్తరించి విశేషములు చెప్పినట్టయితే మరింత దీప్తి 
కలిగేది. తాత్సర్యార్థము తలపోసిన ట్ల యితే కథానాయకుడు ఆంధ్ర కేసరి 
అని అన్వర్గ ము అవుతుంది. 

ఇతి శివమ్! 

సాహితీ సమితి, తెనాలి, 
| నవ శాంరర ర శాస్త 1946 ఆగమ 20, 

దు 
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వూర గాయ 

మూవ సత్తా తలనాతు స్వ్మగామం (పస్తు సుతం ఓంగోలు 

తాలూకా టంగుటూరు. మా ము తాత నరసరాజాగారు టంగు 

"టూరు (గామానికి కఠిణీకం చేస్తూ మంచి ఆ _స్పపాసులు సంపాదించా 
“రని వినికిడి. ఆయన కాలంలో నే మాకు టంగుటూరికి ఆరుయళ్ళు 
' దూరంలో వెంకటగిరి రాజాగారి ఎపైటులో ఉన్న వల్లూరు (గారుంలో 
| సుమారు 4], 50 ఎకరాల భూవనతి ఉందేవి. వూరు, టంగుటూరిక్ 
' ఒంగోలుకీ మధ్య మద్రాసు కలక శ్రా (టంకురొడ్డు న్నా ఏ) మీద ఉన్న (యం. 

నరసరాజుగారి కాలంలో అయనకి వెంకటగిరి సంస్తానంలోనూ, 
, కో చుట్టుపక్కల (గ్రామాల్లోనూ విశషం పలుకుబడి . ఎంది. వారు 
"పేరు (పథ్యాతులతో గౌరవంగా కాలక్షేపం చే'పీవారు. ఆయనెక్తి అప్పొ 
స్వామి, నరసరాజు అని ఇద్దరు రుమాచ్ళు ఉండేవారు. ఆ ల్ో, కట 

+0 
నియోగి కుటుంబాలు కరిణీక ౮ వగ రాలతో లౌర్యాజీవనం చే టో (గమ 
'పాలకత్వం వహిస్తూ ఉండేవి. అందుచేత మా ము తాకారు. అప్పా 
స్వామి టంగుటూరులో రరిణీఠం చేసుకుంటూ యవ డే నినసించడానికీ, 
| ఆయన తమ్ముడూ మా తాతగారూ అయిన నరసరాసాగారు వల్లూరులి 
"కాపరం చేస్తూ, కరిణీకమూ దానితోనాటు భి భూములూ చూసుకుంటూ 
జీవయాత్ర " చేయడానికిన్నీ నిర్ణ యించారు. ఆ (వకారంగా మా తాత 
గారు వల్లూరు రావడం తటస్థించింది. అందుచేతనే టంగుటూరు ఇంటో 
"పేరు ఆయినా మా [గ్రామం “వట్లూరే అని బెప్పసలసీవ స్తు నుంది, 

వల్లూరులో మా తాతగారు పెద్ద నాలుగిళ్ళ భవంతి ఒకటి 
రు, ఆయనకి నలుగురు కుమా స్యా," ఇద్దరు క రుమా 'రెట్రూ జిన్మి౦ 

T1 
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చారు. వాళ్ళు పెద్దవా శ్లై (పయోజకులై న తరవాత, ఆయన ఆ భవంతి 

"కెదురుగా నే ఉండే బక పూరింట్లా కాపరం ఉండేవారు. నేనె శే 

ఆయన్ని ఎరగను. మా నాయనమ్మ సావ్మితమ్మగారినీ, ఆవిడ స 

ఆదెమ్మగారినీ ఎరుగుదును. మా తాతగారినిగురించి నే నెరిగినదల్తా 
ఆయన తాలూకు పాత రికార్డులు. . ముదరతడకలతో పంజరం కటి, 
దానిపైన తోలుతో విగించిన పెద్ద కావిడిపెళైైలవంటి పెరుైలో ఆ 
రికార్డు లన్నీ ఉండేవి. మా అన్య “లిద్దరూ పాడి సమృస్దిగా "చేసూ 

ఉండేవారు. మా తాతగారు 8D సంవత్సరాలు మగా సంపూర్తమెన 

జీవితం గడిపి కీ ర్తిశేషు లయ్యారు. న 
మా తాతగారికి మా తండులు నలుగురు. వారి నలుగురిని నేను 

కొంచెం ఎరుగుదును, మా పెత్తండిగారై న రాఘవయ్యగారు కొంత 

కాలానికి భార్యా పుతులతోసనహో కుటుంబంతో సంబంధం ఒదులుకుని 

తిరసతి వెళ్ళిపోయారు. రెండో ఆయన రామస్వామిగారు. ఆయన 
నంగీత సాహిత్యాల్లో మంచి (ప్రవేశం కలవారు. తరుచుగా పొగాకుతో 

తమలపాకులు నములుతూ సంగితసాధన చేస్తూ ఉండేవారు. మూడో: 

ఆయన అప్పా స్వామి. ఆయన తాతగారి తాలూకు కరిణీకం చేపట్టి 

(గామ పాలకత్వం సాగిస్తూ ఉండేవారు. మా తండ్రిగారైన గోపాల 

కృష్ణయ్యగారు వ్యవసాయంపని చూస్తూ ఉండేవారు. మా తాతగారి 

మరణానంతరం మా తండ్రులు నలుగురూ ఇల్లూ ఆ స్ పంచుకుని 

వ్యషిగా అనుభవి స్తూ కార్యకలాపాలు వచ్చినప్పుడు సమష్టిగా వ్యవహా 

రిస్తూ ఉండేవారు. 

అంతకు పూర్వపు సంగతులు నాకు అంతగా తెలియవుగాని, 

మా మేన త్త లిద్దరిలో పెద్దామె పార్వతమ్మగారు చిన్నతనంలో 

నె వై ధవ్యంపొంది, “ఇంట్లోనే వడి మా కందరికీ కంటికి 'రెస్పలా ఉందేది. 

ఆమె చెప్పిన విషయాలవల్ల నే నాకు మా పూర్వుల విషయం తెలిసింది. 
ఆ కాలంలో సండగలూ, పర్వాలూ వచ్చినప్పుడు మా అమ్మగారూ, 
మా పెత్తల్లులూ అంతా కలిపి పండుగలు చేసుకుంటూ, వినోదాలతో 

we: 'చేస్తూ ఉండేవారు. అంతే కాకుండా పని అవసరం అయిన 
| . 
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సమయాల్లో ఫ్రొలాలకికూడా వెళ్ళి వ్యవసాయ్యూ సనిపాటల్లో వె గ్ 

వారు. ముఖ్యంగా థూడలకి గడ్డి "శరరించడం వాళ్ళ అస్ సమాన | waa RIO, 

మా రెండో మున త్తగాలైన నరసమ్మగొరికీ అప్పట్ల అనం 

పరగణా ఉ తరఖండంలో జన కొరెసపాదు (గి నామంలో నివాభాం 

చేశారు. అవిడికి నరసింహం, నారయ్య అని ఇదిరు బమోళు. 

[మా తండ్రిగారు, సుమారు ఏ1 వ ఏట రప రాము అ నిచు 

వినోదరాయుడుపాలెంలో కొనప ర్తి కొమాక్షమ్మ గారి సిక బ్రతిక wy 

గారిని వివాహాం చేసుకున్నారు., "ఆమెపల్ల ఆయనరి సంతినం ఆరుగురు, 

అందులో మొదటి ఇద్రరూ ఆడవాళ్లు. "మూడో సంతానం నేను, నా తర 

వాత (శ్రీరాములు. అతని తరవాత అన్నపూర్ణా అనే అడిసి్ల. ఆమె 
సుమారు 18 సంవత్సరాలు జ జనించి, వివాహాం అయిన తరవాతి చని 

పోయింది. ఆమె తరవాత మానాయనగారు చనిపోయిన పండు 

మాసాలకి జానకిరామయ్య జన్మించాడు. ఈ సందర్భంలో మా తొలగే 

గారి జీవితాన్నిగురించ్హీ నేను స్యయంగా ఎరిగినంతవరకు ఆ కొలంలో 
ఉందే జీవిత వ్యవహారాలనిగురించీ కొంచం (వానొను, 

మా తండ్రుల్లో మొదటి ఆయన రాఘవయ్యగారు తిరపతి వెళ్ళి 
పోయినట్లు లోగడ వ్రాశాను. తరవాత కొంతరొలానికి మిగిలినవారు 
వల్లూరులో ఉన్న ఇల్లూ, థూములూ సంచుకుని రొలషేబం గోళాలు. 

(క్రమంగా మా తంగడు లందరికీ కుటుంబాలు పెరిగిపోయి, మామడున 
వచ్చ అదాయాలతో జీవనం చెయ్యడం సాధ్యంకాని లోజులు వచా యు. 

నా పుట్టుకకి పూర్ణమే అల్లాంటి నిక్కచ్చి కనిపించింది. మా తర్మడ్రి 
గారు, "అ ఆదాయంలోనే నా అప్పుగా ర్తి దరి బవొటోలూ చేశారు, yy 

రిద్దరినీ మంచి సం[పదాయమూ, భూవనతీ కలిగిన కుటుంబొలతో ఇచ్చి 

వివాహం చేశారు. 

ణి 

ఆ కాలంలో వాళ్ళ జీవితాలు మంచి హుందాగానూ, గంవీరం 
గానూ, న్నిగ్రహంతోనూ గడిచిపోయేవి. కుటుంబాల్లో అన్యోన్యపేమాకి 
శయాలు చాలా ఎక్కువగా ఉండేవి. ఆ స్తే పాస్తులలో లో వ్యష్టిగా ఉన్నా, 
(పెమానుబంధాల్లో సమష్టి భావమూ, కతా (సతి నిమిషమూ కన 
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బడుతూ ఉండేవి. జీవితావసరాలు కలిసి పంచుకుని అనుభవించే లక్షణం 
ఒక పవ్మితతగా భావింపబడేది. ఈ నాడు మన కళ్ళఎదట కనబడే 
స్వార్ధం ఆ రోజుల్లో అంతగా కనబడేదికాదు. నుమారు అర్ధశతాబం 
పెనాటి ఆ రోజుల సంగతి తలుచుకుం పే, నాక్కు అది అంతా ఓక 

స్వప్నంలా తోస్తుంది. 

మనుష్యుల్లో ఉండే' (పేమాతిశయాలు గంభీరంగా కనబడేవి, 
అనాడు మనుమ్యులికి కానలసిన వస్తువిశేషాలు కూడా బహున్వల్బ మే, 
మా తం(డు లందరూ దేశంలో తయారై న నూలుతో అక్కడి సాలె 
వాళ్లు తయారుచేసిన బట్టలే కట్టుకు నేవారు. 1702 వగైరా మల్లుల 
(భ్రమలు అప్పటికి లేనేలేవు. "నే నయితే స్వయంగా ఎరగను కోని, 
మా అమ్మగారు చెప్పిన దానిని బట్టి చూ స్టే మా యిళ్ళల్లో కదురు 
కవ్వాలు ఆడడం వల్లనే లేమి అనేద లేకుండా ఉండింది. ఈ నాడు మట్టి 
పాత్ర లంపే ఐశ్వర్యవంతులం అనుకు నేవాళ్ళు చాలా న్యూనతగా 
చూసారు. ఆ కాలంలో గౌరవకుటుంబాల లెట్బల్' ఉన్న మా యిళ్లల్లో 
కూడా మట్టి పాత్రల్లోనే వంటకాలు జరిగేవి. ఆనాటి జీవితంలో విశేషం 
ఏమి టంటే, నాణం ఎంత సకృ త్తుగా కనిపించినా జీవితావసరాలు, 
మర్యాదలు ఎంతమా[తమూ లోపించేవి కావు. కుటుంబం ఎంత పెద్ద 
దైనా పండుగలూ, పబ్బాలూ వచ్చినప్పుడు కూతుళ్ళు, అల్లుళ్ళు, 
కోడళ్ళు అంతా కలిసి వేడుకలు చేసుకోవడమూ, అంతా సాలెవాళ్ళ 
తయారుచేసి ఇచ్చిన నూతన వసాలు ధరించడమూ, “ఇది లోటు అనే 
మాట లేకుండా తృప పిపడడమూ ఉండేది. ఇందులో బంధుమర్యాదలు, 
'స్నేహమర్యాదలు కూడా లోట్లు లేకుండా జరుగుతూ ఉండేవి. ఈనాటి 
పద్దతులతో పోల్చి చూసుకుంటే ఆ రోజుల్లో జీవిత మె పరిపూర్ణ మైన 
దస్, సుఖప్రదమైెనదనీ తోచక తప్పదు. గతించిన రోజులన్నీ మంచివి 
గానే తలవడం “లోకంలో ఉన్నదే. అందులోనూ ఆ రోజుల సంగతి 
తలుచుకుం పే “సనత్యయుగం అంచి అదేనా?” అనిపిస్తుంది. 

ఇంతటితో మా పూర్వులగాథ విరమించి స్వీయ గాథకి 
వద్దాము. నేను పుట్టిన తేదీ నాకు సరిగ్గా తెలియదు. నా దగ్గిర ఎక్కడా 

న 
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ఏవిధమైన అధారాలూ,__అంపే జాతకం వగ్రె రాలు...లేపు, నేను 

పుట్టినప్పుడు మా నాయనగారు నా జాతకం (వ్రాయించినట్లు శెరనంది, 
కాని నాకు జానం వచ్చి నేను దాన్ని సంపావించిడానికి ప్రయత్నం 

చేసేసరికి జాతకం (వ్రాసిన దై వస్తాడు. పిల్లుట్ల సిచ్చయ్యగారు. మర 
ణించడంచేతను, మేము దేశాంతరాలు పట్టి ఉండడంచేతనూ ఆది అభ్య 

మయింది కాదు. తరవాత, నా పుటినతేదీ అపనర మైనప్పుడు మౌ 
అమ్మగారితో సం(ప్రతించగా నిర్హారణయిన సంవత్చుగం Rw ఆ 
సంవత్సరం సరి అయినదే అనడానికి తరవాత అఆనేర నిదర్శనాలు 

కనిపించాయి. 

అప్పటికి మా ఇద్దరు అక్కగార్ల కీ గం ఆవొయంల 

వచ్చింది. వా ్ఫిద్దరికీ వయస్సు తేడా నాలుగు సంవత్సరాలు... నామా 
మా రెండో అక్క_గారికీ వయస్సుతేడా నాలుగు సంపత్సెరాలు, ఆంతే 
కాకుండా మా అన్న దమ్ములక్తీ అక్క చెల్లెళ్ళుకీ దుక did ముఖ్య 
వయస్సు తేడా సరిగ్గా నాలుగు సంవత్సరాలు. నాకు సు మూరు నాలుగ చు 
సంవత్సరాల పయస్సుండగా ధాత సంవత్సరం నొటి దారుఖుకొటకం 
వచ్చింది. ఆ కరువు నంగతి నారు బాగా తెలుసును. Myth వొ 
అసప్పగా ర్ల దరికీ జరిగిన వివాహాలు నే సరుగుదును. ఆందుచేతి 
1872 వ నంవత్సరమే నా నరమైన జన్మ సంవత్సరంగా నిరార 
చేసుకోవచ్చును, / ” 

నేను 1872వ సంవత్సరంలో రనప త్రి (గ్రామంలో మా సేన 
మామల ఇంట్లో జన్మించాను. నేను బుట్టిన తరవౌత జన సంపత్చిన 0 
పాటు అక్కడే ఉండి, వల్లూరు వచ్చినట్లు మా అమ్మగాశివల ససకీడిం 
నేను పుట్టిన రెండుమూడు సంవత్సరాలకి దేశంలో అనావృషి అధికమే 
మా నాయనగారికి వల్లూరు భూములవల్ల సచ్చే ఆదాయంతో కుటుంది 
పోషణ దుసరం అనిపించింది. దానివెంట ధాత సంవత్శ్సిపష్ళు కరువు, 
ఇక చెప్పు దేముంది? ఆయనకి ఇంకొర ఉపశీవనం సంపౌరించా లనే 
సంకల్పం కలిగింది. ఆ రోజుల్లో మా నాయనగారితోనూ, మా పెద మేన్నళ్తగారితోనూ ఆ పొలాల్లో 'తీరుగులాడడం నా కిస్పటికీ జ్ఞాపకం 
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ఉంది. కరువురోజులో ఆహారం తక్కు వె నప్పుడు మా మెనత్తగారు 

ఆకుకూరలు ఎక్కువగా సం(గహించి అన్నంకన్న ఆకుకూరలు 

ఎక్కు_వగా పెట్టడం కూడా నాకు జ్ఞాపకం ఉంది. 

నాకు గ వ ఎళ్ళు వచ్చేవరకూ మా నాయనగారు అథి కష్టంగా 

కాలక్షేపం చేశారు. ఈ కాలంలోనే నా అప్పగార ఏవాహోలు, "నాక 

ఉపనయనమూ కూడా చేశారు. ఉపనయనం నాటికి నా కింకా 5 ఏళ్ళు 
పూర్తి ర్తి కానట్టు మా అమ్మగారు చెప్పింది. నాకు ఇంచుమించుగా రి ఏళ్లు 

వెళ్ళగానే ఉపనయనం చేసినట్లు ఆమె చెప్పింది. ఉపనయనం విష 

యంలో నాకు జ్ఞాపకం ఉన్న దల్లా ఆరుగుమీద కూర్చో పెట్టి సంధ్యా 

వందనం చెప్పడం ! మా పురోవాతు లై న పిల్లుట్ల చెంచయ్యగారు 

ఎంతో కష్టంమీద నన్ను అరుగుమీద కూర్ రోపెట్ట్ సంధ్యావందనం 

చెప్పేవారు. 

ఇక అప్పటి చదువువిషయం. నా అక్షరాభ్యాసం నల్లూరులో 

వెంకటప్పయ్య అనే ఆయన వీథిబడిలో. ఆయన నాకు ఓనమాలు 

నేర్చిన ఆది గురువు. ఆయన విద్యే నాకు మొదటి పునాది రాయి. 
అయితే, ఆయన శు శూషవల్ల ఇప్పటికీ నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నవి ఆనాటి 

తొడపాయసాలు! ఆయన చదవకపోతే చర్మం ఊడి చేతుల్లోకి వచ్చే 
టట్లు పామేవాడు! అంతే కాకుండా, నన్ను బడికి పంపడానికి ' మావాళ్ళు 

పడిన పాట్టుకూడా నాకు కొంచెం జ్ఞాపకం ఉన్నాయి. చేతులూ కాళ్ళూ 

కట్టి ఈడ్చుకు వెళ్ళి బడిలో వెయ్యడమూ, నను ఆ బంధనాలు తెంచు 

కోవడమూ కూడా నాకు బాగా జ్ఞాపకం! నా వీధిబడి చదువు వల్లూరులో 

కొంతవరకు అయిన తరవాత కుటుంబ నిర్వహణం కోనం మా నాయన. 

గారు వేరొక (గ్రామానికి మారదలచుకుని నన్ను అద్దంకి [గ్రామంలో 
మా పెద్దదావగారై న పోరూరి నరసింహంగారి వద్ద అప్పజెప్పారు. 

"ఆయన ఆ (గ్రామంలో ఏథిబడి నడుపుగుంటూ, గొరవంగా కాల 

కేపం చేస్తూ ఉండేవారు. ఆ (బ్రాహ్మడు నాకు పునాదికట్టుదిట్రంగా చదువు 

చెప్పాడు. కాని ఆ చదువుకోసం ఆయన నాతో పడ్డ బాధ నాకు తెలి 
యాలి; ఆ పరమేశ్వరుడికి తెలియాలి ! అల్లా నన్ను పెద్ద అల్లుడిదగ్గిర 
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చదువుకి అప్పజెస్పి మా నాయనగారు వెంకటగిరి సర్మా సట as pn 

సంపాదన కోసం వెళ్ళారు. ఆయన అరి). డ ఎంనట'" | ne న్న 

ఆశ్రయించి చిట్ట చివరికి నాయుడుపేట దగ్గర నుప ముఖి ను ఖ్, ల 

మేనకూరు ఒంటు పారుపత్యందారు చద్యోగం సంపొపంచా మహన 

సత్యందారు అంటే ఈ రోజుల్లో సముద్దారు అన్నమౌటి. ఆం జాట్ల 

ఆయన జీతం ఎనిమిది రూపాయలు, తయన, కాటుంటం సల్బూరులి 

గీ ah ఒదిలివెసి, రెండు సంవత్సరాలపాటు అ ఊకో ఎ రతీ ఉమ 

చేళారు. 

రెండు సంవత్సరాలు అయిన తరవాత కుటుంబం సా, మంచు సీటు 

పంపించారు. అప్పటికే అద్దంకిలో నా దీథిబడి చదు వై పోయిషంగ్లీ w 

చదువు (ప్రారంథానికి నాయుడుపేట. చేరాను. అస్పటినే నోయంగు 

"పేటలో ఒక ఇంగ్రమస్కూలు ఉండింది. మూ తమ్ముడు (శ్రీ చేదు 

నేనూ ఆ స్కూల్లో చేరాము. మా నాయనగారు నూ ఉనుసుకోనం 

నాయుడుపేటలో 'ఉండి, మేనదారు మొదలయిన (గ్రామాల పనిచూ లా 

ఉండేవారు. ఆ రోజు ల్లో రెవిన్యూ వసూళ్ళు థిస్భామెల్ల స్ జరు గుతూ 

ఉండేవి. నేను మా నాయనగారితో అప్పుడప్పుడు గ్రామాల్లో గ 

ఉండడం కూడా జరిగెది. అల్లాంటస్పుడు లె తులు ప్ల్లచొ దు సదా 

మెహనతుగా రూపాయీ, అర్జా బహుమల్గా ఇచ్చేవారు. నేను ఆపి 

అన్నీ ఒక డబ్బాలో జ్యాగత్త తడుతూ పుంచేనాణి i "పద వ ద స్రరాబ 

ముందు కూర్చోబెట్టి ఆయన అప్పుడప్పు షు నాచేత ఆటలు గూడా 

(వాయిస్తూ ఉండేవారు. 

అప్పట్ల వెంకటగిరి సంస్తానం గురించి కొంచెం (వాం సోను, 

ఆ 'రోజుల్లో వెంకటగిరి సంస్థానం ఉ ఉ తెంఖండం, దో్మీతఖంతం. అని 
రెండు భాగాలుగా ఉండేది. ఒకొక్క ఖండానికి. ఒక్కక్క 
'పేష్కారు. అధిపతి. "పేష్కారు కింద అమల్దారు అని ఒక ౧0 దూపొ 

యల ఉద్యోగి ఉండేవాడు. ఆయన కింద మా నాయనగారు పొరువత్యం 
దారు పుద్యోగం చేసేవారు. ఈ సంస్థానంలో అప్పటికే తక్కు ౧వ జీతాలు, 
లంచగొండితనం, ఆశ్రయింపులు? వుద్యోగం నిలకడ లేకపోవడం, 
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మొదలై నవి వుంటూ వుండేవి. ఆర్ రోజుల్లో బి. ఏ. పరీక్షలో ఉఊ _ర్త్ర్తత | 

పొందడం అంమే ఘనమైన మాట! అస్పట్లో నారాయణస్వామి చెట్టి 

అనే ఆయన వి. ఏ. అయి, "ఫేష్కారు "వుద్యోగంలో ప్రమ స్టే 

ఆయనకి బి. ఏ. నారాయణన్యామిచెట్టి అనే పేరు వచ్చింది. ఇల్లాంటి 

సంస్తానంలో మా నాయనగారు రెండుసార్లు ఉద్యోగం పోగొట్టుకుని, 

మళ్ళీ అనేకమైన ఆ శయింపులు ఆశ్రయించి ఉద్యోగం సంపాదించు 

కున్నారు. 

నాయుడుపేటలో నా చదువుని గురించీ, జీవితాన్ని గురించీ 
కొంచం విస్తరించి (వ్రాసాను, నాయుడుపేటలో ఒక గవర్న మెంటు 

స్కూలు ఉండేది. అందులో ఫస్టు, సెకండు, థర్జు, ఫో రు, అస్పరు 

ఫోర్తు అని అయిదు ర్త కాను లున్నట్లు జ్ఞాపకం. ఆ క్రానుల్లో (బాద్ షా 

రీడర్లు చదువుతూ ఉండే వాళ్ళం. ఆ రోజుల్లో ఇంగ్లీమ 'ెలుగు వగ 

రాలకోచాటు ఉర్లూ కూడా చెబుతూ వుండేవారు. "నేను ఆలీబేగ్ అనే 

ఒక సాహేబుల  కరవాడితో కలిసి 'ఉర్దూ చదవడం జ్ఞాపకం పంది. 
నాయుడుపేటలో చదువుకునే రోజుల్లో నేను బుద్దిమం జి అనిసించు 
కున్నా నని చెప్ప వీలులేదు. వయస్సు ఏంతో లేకపోయినా, "స్కూలులో 

వున్న అల్లరి పిల్లలలో మనపేరు మొదటిదిగా వుండేది. 

నాక్కు ఎక్కడికి వెళ్ళినా రెండురకాల మితుల స్నేహాలు 
తటస్టపడుతూ వుండేవి, సర మపోకికీల స్నెహం ఒకవ్వైపున! బుద్ది 
మంతులు, సంపన్న గృహస్తులు, విద్యావంతులు మొదలై న పెద్దవాళ్ళ 

స్నేహం "ర౨దోవె వైపున! కానూరి రంగడు అని ఒకడు ఉండేవాడు. 

అతని అసలు పేరు రంగారావు. అతను మాధ్యుడు. అతనితో మొదటి. 
స్నెహం సాము, గరిడీ కుస్తీలు, చెడుగుళ్ళు మొదలై న వాటిల్లో. అత 
నొక చిత్రమైన మనిషి. రోజూ అతను సువర్ణముఖి ఒడ్డున వుండే 

ఆంజనేయస్వామికి కోడిగుడ్డు నె నై వేద్యం. పెటి ఆ (ప్రసాదం అందరికీ 

ఇస్తూండేవాడని (పతీతి. చాలామంది, “అతను దుర్మార్గుడు; చదువూ 

సంధ్యా లేనివాడు; అల్లాంటి వాడితో నీప శే స్నెహం ఏమి?”టని నన్ను 

మందలించేవారు. నాకు ఆతని స్నెహంవల్ల అలవా టయినవి బడి 
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పిల్లలిని ఏడిపించడం, వాళ్ళ ప పుస్త సకాలు పార వెయ్యడం, ఉసాధ్యాయిల్ని 

వుడికించడం మొదలై న ఘనకార్యాలు! 

ఒకసారి పుదూరు స్నుబహ్మాణ్యయ్యరు అనే మాషరుగాతు 

టోర్లువెపు తిరిగి అఖ్కలు చెబుతూ వుండగా నేను వేళ్ళాడుతూ వున్న 

ఆయన గోచీ కుర్చీకి కట్టాను. దాంతో బె త్తాల దెబ్బలు, మొట్రకాయలు 

మొదలయిన శిక్ష లన్నీ" సంపాదించాను! "అంతేకాదు! న నన్ను స్కూలు 

లోంచి డిస్మిస్ చేశారు. ఈ నంగతి మా నాయనగారికి తెలివి ఆయన 

ఆ రోజుల్లో అక్కడ డిప్యూటీకలెక్షరుగా పుండే అడక్కీ సారాయటు 

రావుగారి నా(శ్రయించగా, ఆయన దయవల్ల మళ్ళీ స్కూల్లో (ప్రవ 

శించాను. 

కాని మరికొద్ది రో జులకే ఇంకొక తవ్వాాయి వచ్చింది. అప్బట్లో 

అల్లాడి ఆదెయ్యకొ డుకు సూర్యనారాయణ _ అప్పరీ మిడిల్ ము 

చదువుతూ వుండేవాడు. అతను నన్నదో తిరన్కా వంగా మొట్లాడి 

కొచ్తునరిక్కి నేను అతని ఇంగ్లీషు బెర్టు పు సకం ఎత్తుకుపోయి ఎవిగై 
ముం ఒడున ముక్కలు ముక్క లుగా చింసిసేశాను. ఆ చింపడం నా 

కాలే "వున్న యానాది వా తౌొకతు చూసి నేను చింపి పొం చేపిన 

కాగితం ముక్కలన్నీ తెచ్చి నా ఎనరాలే స్కూల్లో అప్పటెప్పాడు. 

దాని ఫలితంగా నాకు మళ్ళీ బె త్రం స్రహరణతాలు జరిగించి, తీన్మిగ: 
చేశారు. తిరిగి ఆ డిష ప్యూటీ కలెక్షరుగారి మూలంగానే జ Fy న 
పునః (ప వేశం లధించింది. 

ఈ నారి ఆయన నన్ను ఇంటికి పిలిపించి, “ఎందు కిటాంటి 
తప్పుపని చేశా?” వని అడిగారు. నేను నిర్పయంగా పున్నవి వున్శాటు ట్లు 

చెప్పాను. ఆ (కీతంలి "సున అతను నన్ను ౯ ట్రాడసీ, ఆతను స 
కన్న పెద్దవా డవడంచేత మళ్ళీ కొటలేననీ, రాబిట్రి సాపగి తీర్చువో 

డానికి శ వని చేళాననీ చెప్పాను. “దాంతో ఆయన నన్ను మందలించి 
మళ్ళీ స్కూల్లో (ప్రదేశపెట్టాడు, నారు ఉరొవంరో ఇల్లాంటి అల్లరి 

'స్నేహోలున్నా, 'రెంతోసంర పెద్రవాళ్ళతో స్నృహోలు కూడా పంచే. 
అప్పుడు నరసింహరాజు అనే ఒకాయన దీ. ఏ. చదువుతూ వుండే 
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వాడు. ఆయనతో స్నేహంచేస్తూ అనేక విషయాలు నేర్చుకుంటూ 

ఉండేవాలి. ఆయన తరవాత సబ్ జద్దె పనికూడా చేశాడు. మొ త్తం 

మీద అల్లరికి (పథ్య్వాతి పొందుతూ, “వదువు సాగించాను. ఏవై నౌ 

వస్తువులు కావలి స్తే అపి వున్న వాళ్ళ దగ్గిర. లాకో గ్రావడమూ, వాళ్ళు 

మా అమ్మగారిదగ్గిర ఫిర్యాదులు చేయడమూ జరుగుతూ వుండేవి. 
ఇల్లాంటి తవ్వాయి లెన్నో ఆ ఇల్లాలు తీర్చింది! 

నేను దండాలు, కు స్తీలు మొదలయిన తాలింఖానా ప్యవహారాల్లో 

అప్పటికే ముందంజ వేశా నని ఇదివరశే చెప్పాను. దేశంలో అప్పటికే 

(క్రికెట్టు ఆట (వవేంచింది. ఆ ఆటలోకూడా నేను (ప్రవేశం కల్పించు 
కున్నాను. ఆ కాలంలో వెంకటగిరి రాజాగారి ఏనుగులు వేసవికి సువర్ణ 

ముఖి దగిర తోటల్లో విడిసి వుంచేవి. నేనూ, కొంతమంది కలిసే 
మావటిపాడ్డికి కానో " అర్ధణో ఇచ్చి, అ ఏనుగు లెక్కి షికారులుకొ ట్ర 

వాళ్ళము. తరుచు ఆ సువర్ణముఖి ఇనక తిన్నెల్లోకి తినుబండారాలు 

పట్టుకుపోయి, అక్కడ ఒకటి రెండు రోజులు మఠాంచేసి, ఆటపాట 

లతో కులాసాగా కాలక్షేనం చేస్తూ వుండే నాళ్ళము. మొత్తంమీద 

నాయుడుపేట విద్యార్థి, దళ మొదటికాలం ఓక విధ మెన గణనీయతతో, 
కులాసాగానూ, నిర గ క్యుంగానూ గడిచిపోయింది. 

ఆ రోజుల్లో నాయుడుపేట ఒక చిన్న (గ్రామం. ఇళ్ళు చాలా 

సకృత్తుగా వుండేవి. ఆ (గ్రామానిక ల్లా ఘనమైన విషయాలు మా బడీ, 

సువర్ణ ముఖి కాలువగట్టున వుండే అన్నపూర్ణ " చేవాలయమూ, వెంకట 
గిరివారి ఏనుగులు విడ్సే ఠాణా మాత్రమే. మా నాయనగారికి పొరు 
గూళ్ళో ఉద్యోగం అవడం చేత మమ్మల్ని ఒక స్వాములవారి మఠానికి 

చేరి వుండే చిన్న పూరి ఇంట్లో వుంచారు. 

రెండుమూడు సంవత్సరాలు - అంచే నేను మోడరన్ థర్దురీడరు 
చదివేవరకా - మా కుటుంబం అంతా నాయుడుపేటలోనే వున్న 
రోజుల్లో, మా నాయనగారిని ఎ సటువారు మల్లాం పారుపత్యానికి బదిలీ 
చేశారు. అందుచేత, ఆయన కటుంబం మల్లాం తీసుకుపోయారు. 
నన్ను ఆ మఠంలోనే వుంచారు. అక్కడ కన్నేపల్లి వెంకమ్మగారనే 
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ఆవిడ ఇంట్లొ నన్ను భోజనానికి రుదిర్భ్చారు. ఈ కాలంలోనే వల్లూరు 

(గామంలో ౩ మాకు వున్న భూముల "పె ని కాటరొంచేత పన్నులు చెల్లక 

పోవడంవల్ల, పంకటిగిరి ఎసేటువారు వాటికీ జప్పులు పెట్టి, సేలం 

పాడించి అమ్మించారు. మా నాయనగారు నాయుడు పేటలో వుండగా నే 

వల్లూరులో మా సె త్తం్యడ్రుల స్టితికూడా చితికిపోయింది. వల్లూరు 

కరిణీకం చేస్తూవున్న అస్సాస్వోమిగారు అస్సుడే మరణించారు. 

ఆయన పిల్లలు చిన్నవా ళ్ళవడంచే చేత కరిదీరం ఇంకొరు కుటుంబంలోకి 

సంక్రమించింది. ఆనాడు కరిణీరాలు జమీన్దారుల రొటాక్షం మీదనే 

ఆధారపడి వుండేనికడా! 

తం(డఉిగారి సఘుంరబుం 

1884 వ్ర సంవత్సరంలో మా నాయనగారి ఆరస్మిరి నురణంతో 

నా జీవితంలో ఒక పెద్ద అగాధం ఏర్పడింది. మా నాయన 

గారికి అప్పుడప్పుడు, శూల నెప్పి వస్తూఉంచేది. ఆయన ఆను ొ ఫఖప్ప 

తోనే 1884 సంవత్సరంలో నుల్లాంలో స్వర్గ సుల నారు. ఆయన ఇంగ్లి 

జీవించి ఉండగానే నాకు సాయుడుపేటరి కబురు వచ్చింది. రాని, నేను 
ఊరు చేరుకునేసరికి ఆయన [పాణం పోయింది. అప్పటికి మా తిమ్ముడు 
జానకిరామయ్య 86వ మానం గర్భంలో ఉన్నాడు. (శ్రీ రాములుకి గి 

సంవత్సరాలు. అప్పటికి మా చెల్లలు అన్నపూర్హ పయస్సు సుమారు 

4 సంవత్సరాలు. ఆనాటికి అప్పగా రి దరూ రోపరాలకి ఉభ్భారు. చః 
ne) 

స్దితిలో కుటుంబభారం అంతా మా తర్తి గారి మీద పడింది. ఈ నంసొరాం 
పోషించడానికి ఆమొకీ ఉన్న సాధనాలు కూడా కొరతవడిపోయాయి, 

స్మిత్యం ఖర్భయిపోయింది. తండ్రిగారి స్వార్షితంలో నిలవ ఆనేది 
శూన్యం. ఈ స్దితిలో మాకు కలిగిన విన త్తునుగురించి తెలియపరచగా 
మా మేనమామగారు కొంతకాలానికి వచ్చి, మమ్మల్ని ఆదరించి, ఆ 
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ఊరినించి కనవ ర్తి తీసుకు వెళ్లారు. ఆ తరవాత మేము కనప ర్తి శివారు 

వినోదరాయుడుపాలెం (గ్రామంలో కొంతకాలం ఉన్నాము. 

మా తమ్ముడు జానకిరామయ్య అక్కదే జన్మించాడు. అతను 

జన్మించిన కొద్దిరోజులకి మా అమ్మగారికి మా కుటుంబం భవిష్య త్తు 

విషయమై ఆ(త్రత హెచ్చయింది. మా మెనమామల కుటుంబం కూడా 

సామాన్యమైన మధ్య తరహా కుటుంబమే. మా అమ్మగారికి వారిపైన 

ఆధారపడి ఈ సంసారం అంతా అక్కడ ఉంచడం ఎంతో అభిమా 

నంగా ఉండేది. ఆకాలంలో కుటుంబ నిర్వహణం అంటే చాలా దుస్తర 

మెన పని. ఉన్న భూమిలోనే నంవత్సరాని కంతకీ కుటుంబానికి రౌవల 
సిన ధాన్యాదులూ, దూడలికి కావలసిన మేతా పండించుకోపలని వచ్చేది. 
మా మేనమామల ఊళ్ళో వాళ్ళ వ్యవసాయపు సి సితిగతులు నారు ఇప్ప 

టికీ స్మరణకి వ స్తున్నాయి. నేను కూడా తరుచు పొలం వెళ్ళి మంచి 

మీద కావలా కాస్తూ ఉండేవాలి, వా శృీపొలంలోనే నాలుగుమూలలా 

నాలుగుర కాల తినుబండారపు ధాన్యాదులు_.__అం'పే జొన్న, పెసర, 

కంది, మినుము, వరిగె పత్తి మొదలై లె నవిపండించేవాళ్ళు. అల్లాగ 

మనుష్యుల కాయకష్తంమీద ఓ జీవించవలసిన రోజుల్లో ఒక సంసారంమీద 

ఇంకొక సంసారం “పడడం అంటే మాటలా? 

అస్పటికే ఇంగ్లీము చదువుల (ప్రాభవం (ప్రారంభమైంది. కాస్త 
ఇంగ్లీషు చదువుకున్న వాళ్ళంతా పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాల్లో చేరడం, ఇంగ్లీమ 

పరీక్షలు ఇంటిపే శ్ళవడం (ప్రారంభించాయి. అంెపీ బి.ఏ. నారాయణ 

సామి, యఫ్. ఏ, శేషగిరి అయ్యరు అనే అన్వర్హ నామాలు 

ఏర్పడ్డాయి. అందుచేతనే మా నాయనగారు మొదటినించీ మమ్మల్ని 

ఎల్లాగెనా ఇంగ్నీ షుచదువు చదివించాలనే (శమపడుతూ ఉండేవారు. 

ఆడపిల్లల పెళ్ళిళ్ళు అనే పెద్దసమస్య తేలిపోయింది కనక, మమ్మల్ని 

ఇంగ్రీ షు చదువుల్లో పవీణుల్నీ చెయ్యాలని ఆయన కోరిక. మా ఆమ్మ 

గారు ఆయన కోరిక ఎల్లాగెనా సఫలం చెయ్యాలని సంకల్సించుకుంది, 

మా నాయనగారు పోయినప్పుడే మా అమ్మగారు “పువ్వులు అమ్మిన 

చోట కటైలు అమ్ముకోవలసి వస్తుందేమో | ** అని అంటూడఉండేది. 

గీ 
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అప్పుడు ఆ మాట నా కంతగా అర్థం కాలేదు; రాని, ఇంగ్లీషు 

చదువులు ఉన్న ఒంగోలులో హోటలు పేట్టి, అందునల్ల వచ్చే తదా 

యంతో మా చదువు సాగించడానికి ఆమె నిర్ణయం చేపీనప్పుడే ఆయె 

మాటల అర్తం నాకు బోధపడింది. ఆ రోజుల్లో హోటలు వ్యాపారం 

అంపే ఈ 'రోజుల్లోలాగ గౌరవకర మెన వ్యాపారంగా సరిగణింపబడేది 

కాదు. ఇప్పుడు ౩ సోటలు యజమానులకి సంఘంలో కొంత గొరవాద 

రాలు కలుగుతున్నాయి. అఆ రోజుల్లో హోటలు “పట్టుకున్న వాళ్ళంటే 

సంఘంలో ఎంతో చులకనగా చూసేవారు. అందరూ “పూటకూళ్ళ 

వాళ్లు, పూటకూళ్ళ వాళ్ల” అని చులకనగా మాట్లాడేవారు. రాని, ఒరి 

కుటుంబంమీద ఆధార సడి, వారికి బాధ కలిగించడం కన్న స్వోదర 

పోషణార్ధం, నలుగురి కింత అన్నం పెట్ట జీవించడ మొ గొరవ పదం 

అని మా అమ్మగారు నిర్గ యింఛింది, ఎల్లాగెనా నాలుగు కొలాలపొటు 

(శ్రమపడి, తల కాచుకుని, ఈ పిల లల్ని “"భయోజపరల్నిగా చే సే తనే 

కష్టాలు గటైక్కు_తా యని ఆమె “నమ్మకం. అడే మాతృ (ములో 

ఉండే అమృతం | 

బంధువులు కొందరు నిరుత్సాహపరిచినా, మా అమ్మగారు (ఆ 

నాడు ఆ సాహనం చేసి, సహాయానికి మా అమ్మమ్మగారిని వెంటబెట్టు 
కుని మా జానకిరామయ్య పుట్టిన గ, 6 మాసాలకే ఒంగోలు చేరుః కంద్! 
ఒంగోలులో అప్పటికే మునసబుకోర్లు ఉండింది, ఆ కోర్టుకి ఎదురుగా 
నెల కొక రూపాయో, అర్జో అది “యిచ్చి ఓర్ యింటో హోటలు 

(పారంభించింది. అప్పటి రప్పుడే మా మనమామ నన్ను ఒంగోలు 
తీసుకు వచ్చి గవర్నమెంటు నార్మల్ స్కూలులో లోవర్ ఫో రులో 
(పవేశె బటాడు. ఆ నాదు ఈ (టటాన్సుఫర్ సరి ఫికేట్లు మొదలై నవి 

ఏమీ లేవు. ఒంగోలులో స్కూలు అధికారులు నన్ను సరీషచేపి 
తోవగ్ ఫోర్తుకి నేను అరుణని నిర్ణయించారు. 

యెద 

1884 వ సంవత్సరంలో "ఈ రీతిగా చదువుకోసం ఒంగోలు 
చేరుకున్నాము, అప్పటికి నా వయస్సు 12 సంవత్సరాలు, అస్స టికీ 
గవర్న మెంటు మిడిల్ స్కూల్లో నే అప్పర్ ఫోర్తు దారొ చదివాను, 
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అక్క_డనించే మిడిల్ స్కూలు సరీక్షకి హాజరై మొదటి తరగతిలో 

ఉ తీరు అయ్యాను. 
—_0 ES 

అప్పటి హెద్మాస్లరు సుందర శివయ్య అనే ఆయన, కొంచెం 

చదివితే పనికొచ్చె పిల్లల్ని ఇంటికీ తీసుకు పెళ్ళి వాళ్ళకి (ప్రత్యేకంగా 

వదువు చ చెప్పేవాడు. అల్లాంటి వాళ్ళుళొ ఎ నేను ఒకటి. అక్క డగ మాడా 

(ప్రవర్త రనవిషయంలో మనకి మామూలు యోగ్యతా ష్మతిశె ్ నంప్రా ప ప 

మైంది! పోకిరీ పిల్లల సహావానం, జబర్ద . మాషర్త ని ధిక. 

రించడం మొదలై న గుణాలు మన్ని వదలనే లేదు. బొంగరాలు, 
గోలీలు, మొదలయిన ఆటల్లో మనది అంది'వే సిన చెయ్యి. సామాన్యంగా 
చెడుగుడు ఆటకి పెండేసి బద్దని నేనే! క్రికెటు ఆటలో రెండు 
జట్టుండేవి. ఒక జట్టులో నౌ శేరు (వధానంగా In ఇంతకీ ఈ 

ఆటలకి డబ్బు కావాలి గదా! ఆ డబ్బు మనదగ్గిర లేదు. అందుచేత 
అల్లాంటివాళ్ళం అంతా కలిసి, చిన్న ముఠాగా చేర, బజారులో వస్తువు 

లమ్మే వాళ్ళ కళ్ళల్లో కారం కొట్టి డబ్బు సంపాదించేవాళ్ళము, నిరం 
తరం ఈ డబ్బుకోసం తడుముకోవడమే డర ఆలోచనగా ఉందేది. 

ఒక రోజున మాముఠా ఆంతా చేరి “ఈ డబ్బు సంపా 
చించడం ఎల్లాగా?” అనె ఆలోచనలో పడ్డాము. మా ముఠాలో అదే 

పల్లి అప్పడు అనే అతను మంచి గట్టివాడు, ముఠా కంతటికీ ఎకె క్ర 

నాయకుడు ! మేమంతా కలిసి అతని 'నాయకత్య్వం కింద డబ్బు నంపా 

దించడానికి ఒక పన్నాగం పన్నాము, ఒంగోలికి చేరి ఉన్న రంగా 

రాయుడు చెరువు కింది పొలంలో వరిగె పండి కోతకి పిదంగా ఉంది. 

మేము రాత్రి రాతి ఆ పంట కోసి, అమ్మి, డబ్బు సంపాదించడానికి 

నిశ్చయించి, రాతి 12 గంటలకి కోత ముగించి, కట్టలు కట్టి నెత్తిని 

పెట్టుకున్నాము, ఇంతలో ఆ కాపలావాడికి మెళుకువ రావడమూ, వాడు 

“కేకలు పెట్లగా నలుగురూ లేచి మమ్మల్ని సట్టుకోవడమూ జరిగాయి. 

అప్పట్లో మా జట్టు నలుగురు. ఆ నలుగురిలో నేనే చిన్నవాళణ్ణి. 
మాలో మస్తాకా అని ఒక సాహేబుల కుర్రవోడు ఉన్నాడు. నము 
కొంత సేపు 3 ధైర్యసాహసాలతో (పతిఘటించాము. కాని, చివరికి దొరికి 

corsage ఇట pram వార 

- TET TET OT DOTTED TG 
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పోయాము. వాళ్ళు మమ్మల్ని పట్టుకుని పోలీనులికి అప్పజెప్ప లోపల 
మా పెద్దవాళ్ళు నలుగురూ వచ్చి వాళ్ళ సంట వాళి కిప్పించారు. 

ఇంతకీ, చేను కోతకి సిద్దంగా ఉందిగదా! ఆ రయితురి ఖర్చు లేకుండా 

కోత అయిందని పెద్దమునుమ్య లంతా తగాదా తీర్చారు. ఆ వొంగ 

తనంనల్ల కలిగిన న్యూనత మూలంగా మము ఎవళ్ళం మాడా రెరడు 

రోజులు దాకా ఇళ్ళకి వెళ్ళలేదు. ఆ రోణుత్తో ముఠాకి “ఊట్” కంపెనీ 

అని పేరు వచ్చింది. నాకు అప్పటికే నవులూరి రమణయ్య అనే ఒకి 

పోకిరీ సహవానం లభ్యమైంది. వాడి పెతం(డి పురుషో తిం అ 

అతను బాగా వర్ణ వ్యాపారం చేసి డబ్బు సంపాదించాడు. అతని 

తమ్ముడి కొడుకే ఈ రమణయ్య. ఇతను తన జబరద వల్ల. “కింగ్ 
ఆఫ్ ఒంగోలు” అనే బిరుదు నంపాదించాడు, వాడు కూడా ఆ పొలం 

దోసిజీలో ఉన్నాడు. 

3 
స ఇరా 

నాటకరంగ TOE, TE 

ఈ కాలంలోనే నా జీవితాని కంతకీ మార్చు తెచ్చిన నాటకోల 

(ప్రకరణం (పాఠంభం అయింది. నాకు లోవర్ సోక్చు ఏదువ్వు 
పూర్తి అయ్యు నరికి పూనా కంపెనీ ఒంగోలు వచ్చింది. పాళ్ళు 

హిందీలో నాటకాలు (ప్రదర్శించేవారు. అస్పుడు వాళ్ళు ప్రమీలా న్వయం 
వరం, పష్యా నారాయణరావు వధ, ఉషా పరిణయం, కీచక వధ 
మొదలై న నాటకాలు ఆడారు. మేమంతా నాటకాలు చూచాము. మాకు 
అప్పట్లో అల్లాంటి నాటకాలు ఆడాలనే సంకల్ఫం కలిగింది. మా నంక 
ల్బానికి తోడు ఆ ఊళ్ళో నాటకాలంటి చెవి కోనుకునే ఉండదరీ 
సాహేబు అనే ఆయన ఉండేవాడు. నాకు పితృనమానులూ, నా జీవి 
తాభివృద్ధి కంతకీ మూలకందమూ అయిన ఇమ్మానేని హానుమంత 
రావు నాయుడుగారు కూడా అక్కడ మిషన్ స్కూల్లో ఉపాధ్యాయు 



= శనై 
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లుగా ఉండి నాటకొ లంపే అభిమానంగా ఉండేవారు. ముందు ఆయన్ని 

గురించి విపులంగా వ్రాసాను. 

అల్లాంటి స్టితి గతుల్తొ నేను నాటకాల్లో పాతధారణ (పారం 

భించి, అడ వేషాల్లో కొంచెం. పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించాను. పీష్వా 

నారాయణరావు "వధలో నారాయణరావు పాత్ర నేనే ధరించెవాళ్ణి, 
అందులోనే మనకీ ర్తి బాగా వ్యాపించింది. అందువల్లనే ఊళ్లో ఉన్న 

ఉండదల్తీ సాహే హనుమంతరావుగార్ల క 'అధిమానపాత్రుజ్లి 

అయ్యాను. ఆ నాటకాల యావ కొంతవరకు నన్ను ఇతర మైన చిలిపి 

సనులనించి కాబడింది ఉండదల్రీ సాశే మాబు మనల్లుడు ఒకడు మాతో 

"వేషాలు చేసేవా ఎప్పుడూ నాకు తురకల సహవానం ఉంటూనే 

వుండేది. ఆ సందర సొహడు ఉర్దూలో పండితుడు. ఆయన ఉరూ 

లోనే నాటకాలు (వా పీపాడు. మేము తెలుగు లిపిలో ఆ ఉర్దూ వాసు 

కుని నాటకాలు కంఠస్టంగా వల్లి ంచే వాళ్ళము. ఈ స్పితిలో నే ఒర 

వై పున నాటకాలూ, రెండోవై. పున చదువూ సాగిస్తూ, “నేను మిడిల్ 
స్కూలు పరీక్షకి తయారు కావలసివచ్చింది. 

నేను ఈ నాటకాల్లో తిరుగుతూ వుంపే మా అమ్మగారు, 
అమ్మమ్మగారు కూడా చోలా బాధపడుతూ వుండేవారు. కాని, నే 

నెప్పుడూ వారి అదుపు ఆజ్జల్లో లేకుండా వుండడంనల్ల నన్నేమీ 

చెయ్యలేకపోయేవారు. కన్న ((పేమవల్ల నేను చేసే అకృత్యా లన్నీ 

కాసుకుంటూ వచ్చేవారు. బయట ఎంత అల్లరి చేసినా స్కూల్లో 

చదువువిషయంలో ఏ లోసమూ లేకపోవడంవల్ల "కొంత తృప్తి పిపడుతూ 

వుండేవారు, నేను ఆ మిడిల్ స్కూలు పరీక్షకి వెళ్ళడం ఒక [బహ్మాండ 

మైన పని అయింది. హోటలు పెట్టుకున్నా మా దార్మిద్యం తీరలేదు. 

అందువల్ల వచ్చే ఆదాయం కుటుంబ పోషణకీ, నా చదువుకీ నరిపోయేది : 

కాదు. అందుచేత మా అమ్మగారు నన్ను సంపన్న గృహస్థుల ఇళ్ళల్లో 

వారాలకి లప్ప జెప్పింది. (బతికి చెడిపోయిన సంసారం అనే మర్యాద 

వల్ల ఊశో ఇ వాళ్ళు మా అమ్మగారిని సామాన్యంగా వంటపూటి వాళ్ళని 

చూ నటట్లు చులకనగా చూసే సవాళ్ళు కారు. 
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ఆ కాలంలో ఒంగోలు ప్పీడర్లు అంతా తెలుగు సీడరే, 
గ భా 

అందులో నాగరాజు సూర్యనారాయణరాపు అనే ఒర తెలుగు క ఉరు 

వుండేవాడు, ఎప్పుడైనా నాకు ఏ పు_సరొల రై రైనా ఉబ్బు తరు... స జే 

మా అమ్మగారు నన్ను ఆయనదగ్గిరికి సంపించేది. మా రుటురిబం 
పూర్వపు ప్రతిష్ట మన్నించి ఆయన నేను ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఆస్మా 
యంగా నాలుగు అణాలు యిచ్చేవాడు. ఇప్పటికీ ఆయన నా కళ, 

pa 

మనులుతూ నె వున్నాడు. ఇల్లాంటి నిర) గ్రాచ్చిలో మ్డిల్ మొ్క్టులుగీ 3 

రూపాయలు దరఖాస్తు కట్టవలసి వచ్చింది, నేను ఒంగోలుకీ 2 A 

దూరంలో వున్న మా బావగారి యింటికి నడిచి వెళ్ళాను. 

తీరా నడిచి వెళ్లాక మా బావగారు సాయం చెయ్యలేక 
పోయారు. కాని నడక అనేది మనకి కొ త్తి కార పోవడొలవల పీ 

ళా శ 

ఆశాభంగం కలగలేదు. నాకో [[) యళ ఎలో ఉన్న మ్ 

చిన్నక్క_గారి ఊరు కొ శ్రవద్నానికీ, మూ మేనమామల డలు విసోవ 
రాయుడిపాలానికీ, ఇంకా ఆ దగ్గిర (గ్రామాలకీ. =నేడిచివెళ్ళతం అనే 
అలవాటు వుంటూనే వుండేది. అనాటి నడక సత్తువే యిప్పటికీ సన్ను 
బలిష్టంగా వుంచిందని నా నమ్మకము. మా గా వగారిదగ్గిక SEEDY 
అయ్యాక__పాసం | మా అమ్మగారే తను కోటుగు నే  పట్టుల్య తాకట్టు 

పెట్టి అ మూడు రూపాయలూ తెచ్చి యిచ్చింది. ఆ గండంతో నొ 
మిడిల్ న్కూలు పరీక్ష పూ ర్తి అయింది, 

మిడిల్ స్కూలు పరీక్షకి ఎళ్ళడానికి ముంచే నాయ ఎనస్బుతో 

రెండు అభ్మిపాయాలు వుండేవి. ఒంగోలులో మా ఇల్లు మునేనబు 
కోర్టుకి యెదురుగా వుందని యిదినరశే (వాశాను. ఆ కోర్సులో వ ప్పిడర్లు 
లాంగు కోట్లు వేనుకుని తిరుగుతూ, డబ్బు సంపాదిస్తూ పంపే నాకు 
కూడా ప్డరీ చెయ్యాలనే సంకల్చం కలిగింది. ఆ లాంగు కోటు మీద 
(పేమ చాలావరకూ వెళ్ళింది. మీడిల్ స్కూల్లో చదువుతూ వృండగానే 
ఓక లాంగుకోటు కుట్లేంచాను, 

T 2 
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రాజనుహాం దవర (ప్రయాణం 

యింక నా భవిష్యత్తుకి కారణం అయిన రాజమం (ద్ర 
0) 

వరాన్ని గురించి [వాసాను. ఆ రొజుల్లో రాజమహేంద్రవరం 

ఖ్యాతి చాలా గొస్పగా వుండేది. అది ఏీద్యావంతులకి నిలయమనీ, మహి 
పండితులరకి ఆస్థానమనీ, గోదావరి (బ్రహ్మాండ మైనదనీ, ఆదేశం వెళ్ళిన 
వాళ్ళంతా పండితు లవుతార సీ చెప్పుగుంటూ వుండేవారు. నాకు ఆ 

వూరు, ఎల్లా ఉంటుందో చూడాలని ఒక సంకల్పం వుండేది. నా 
a) ' 

మిత్రుడు నవులూరి రమణయ్య, నేనూ మరి కొందరమూ కలిని 
ఇళ్ళ కూడా చెప్పకుండా అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలని ఒక పాను 
"వేశాము. 

ఆ కాలంలో ఒంగోలుకి కలరా వచ్చింది. మేము ఉండే చో 
ఒక కేను రావడంనల్ల భయసడి మా అమ్మగారు మమ్మల్ని ధారావారి 
వీధిలో ఉన్న నిమ్మగడ్డవారింట్లో పెట్టంది. సిల్లి పిల్ల లిని పెట్టి ఏడు 

చోట్ల కి తిప్పినట్లు ఆమె మాకు ఎక్కడ ఏమి ఆప త్తు "వ స్తుందో అని 

ఆతి భయంతో “అక్కడికీ ఇక్క_డికీ మారుస్తూ వుండేది ఆ నిమ్మగడ్డ 

వారి ఇంట్లో కొందరు రాజమహే హీం(ద్రవరంలో చదువుకుని పండితులై 
వె దిక విద్యలో శే బరు (ప్రతిష్టలు సంపాదించారు. వారింటో ఉండడం నా 

ధో 

వల్ల నాకు రాజనుకూ బాం[దవరం చూడాలనే కోరిక మరింత హెచ్చ 

యంది. ఈ మానసికస్టితిలో మిడిల్ స్కూల్ పానయి ఆ అవకాశం 
కోసం ఎదురు చూస్తూ వున్నాను. 

అప్పటికి ఆ ఊళ్ళో ఇమ్మానేని హనుమంతరావు నాయుడు 
గారు మిషన్ స్కూల్లో ఉపాధ్యాయులుగా వుండేవారు. ఆయన 
మెట్రిక్యులేషన్ పరీక్షలో డీ _అరులయినవారు. ఆయనకీ నెలకి (0 
రూపాయలు జీతము. ఆయనకి నాటకాలంటే ఉండే అభిరుచినిగురించీ, 

నట యల ను rare LESLIE TH 
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Ue 



4 

రాజనుసూం దవర (ప్రయాణం 

యింక నా భవిష్యత్తుకి కారణం అయిన రాజమహేంద్ర 
0) 

వరాన్ని గురించి [వాసాను. ఆ రోజుల్లో రాజమహేం[ద్రవరం 
ఎవి రం 

ఖ్యాతి చాలా గొప్పగా వుండేది, అది ఏద్యానంతులకి నిలయమనీ, మహో 

పండితులకి అస్టానమనీ, గోదావరి (బ్రహ్మాండ మైనదనీ, ఆదెళం వెళ్ళిన 

వాళ్ళంతా పండితు లవుతారనీ చెవ్చుగుంటూ వుండేవారు. నాకు ఆ 

పూరు," ఎల్లా ఉంటుందో చూడాలని ఒక నంకల్పం వుండేది. నా 

మిత్రుడు నపులూరి రమణయ్య, నేనూ మరి కొందరమూ కలిని 
ఇళ్ళళ్ళో కూడా చెప్పకుండా అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలని ఒక పాను 
వేశాము. 

ఆ కాలంలో ఒంగోలుకి కలరా వచ్చింది. మేము ఉండే చో 

ఒక కేసు రావడంవల్ల భయపడి మా అమ్మగారు మమ్మల్ని భారావారి 

వీధిలో ఉన్న నిమ్మగడ్డవారింట్లో పెట్టంది. సిల్లీ పిల్ల లిని పెట్టి ఏడు 

చోట్లకి తిప్పినట్లు ఆమె మాకు ఎక్కడ ఏమి ఆప త్తు "వ స్తుందో అని 

అతి యంతో “అక్కడికీ ఇక్క_డికీ మారుస్తూ వుండేది. ఆ నిమ్మగడ్డ 

వారి ఇంట్లో కొందరు రాజమే హేంద్రవరంలో చదువుకుని పండితులై 

వైదిక విద్యలో "పేరు (ప్రతిష్టలు సంపాదించారు. వారింట్లో ఉండడం 

వల్ల నాకు రాజమహేం[దవరం చూడాలనే కోరిక మరింత హెచ్చ 
యంది. ఈ మానసికస్టితిలో మిడిల్ స్కూల్ పానయి ఆ ఆవకాశం 

కోసం ఎదురు చూస్తూ వున్నాను, 

అప్పటికి ఆ ఊకో ఇమ్మానేని హనుమంతరావు నాయుడు 

గారు మిషన్ స్కూల్లో ఉపాధ్యాయులుగా వుండేవారు. ఆయన 

మెటిక్యులేషన్ పరీక్షలో ఉ _కిర్లులయినవారు. ఆయనకి నెలకి 30 
రూపాయలు జీతము. ఆయనకి నాటకాలంటే ఉండే అభిరుచినిగురించీ, 
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నేను మిడిల్ స్కూలు పరీక్ష పాసవడంతోనే నా దగ్గిర బంధు 

వులు అంతా నన్ను ఏదై నా నౌఖరీలో (పవేశించమని చాలా దాధ 

పెట్టారు, వాళ్లు అందరూ ంతకాలం మి అమ్మగారు స్ో సం ఇల్లా 

పాటుపడా” లని అంటూ ఉండెవాత్లు. ఆ రోజుల్లో మిడిల్ స్కూలు 

పరీక్ష మొదటి తరగతిలో పానవడ మం'పే మెట్రిక్యులేషన్ పా సవ 

డంతో సమానమే. అందుచేతనే నాకు వాళ్లు అల్లాంటి సలహా ఇచ్చారు, . 

సా దృష్టమాత్రం యిదివరలో నేను 'చెస్పినట్లు చి చదువుమీదా, 

తరవాత, స డరీమీదా వుండేది. మా అమ్మగారుకూడా మరి రెండు 

సంవత్సరాల పాటు చదివితేనే మంచిదని నిశ్చయించింది. అందుచేత 

నేను చదవడాని కే నిశ్చయించాను. ఈ చదువుకి నెలజీకం ఒక 
సమస్య! ఈ సమస్య పరిష్కారంచేసి నా జీఏతం అభివృద్ధిలోకి 

తీసుకువచ్చినది హనుమంతరావనాయుడుగా రే, 

ఆయన మిషన్ స్కూల్లో ఉపాధ్యాయు లని (వ్రాసే వున్నాను. 

అ రోజుల్లో ఆ మిషన్న్కూలుకి మాన్షీ అనే ఆయన [(పదానోపా 

ధ్యాయుడుగా వుండేవాడు, ఆయన అర్హు అయిన బీదవిద్యార్గులరి చేతనా 

లిప్పించి అనేకమంది కృత జ్ల తకి పాతు లయ్యారు. సాటకాల సరి 

చయంలో నాయందు కలిగిన అవ్యాజక రుణవల్ల హనుమంతరావు 

నాయుడుగారు నన్ను ఆయన దగ్గిరికి తీసుకువెళ్ళి సిఫారను చేశారు. 
దానికి ఆయన అంగీకరించారు. 

దాంతో నా కష్టం గటైక్కి_౦ది. మిడిల్ స్కూల్లో చదివేరాలంలో 

కూడా హనుమంతరావు నాయుడుగారు రాతి నాకు యింటిదగ్గిర 

(ప్రత్యేకంగా పాఠాలు చెప్పేవారు. ఆ నాటి విద్యావిధానం లో మిడిల్ 

స్కూలుకే చాలా లెఖ్జలు వుండేవి. హనుమంతరావు నాయుడుగారి 

బోధనలో ఉండే విశేషం యేమిటంపే ఆయన ఒక్కసారి పాఠంలో 

సూత్రం చెబితే అది తల కక్కి దానినిబట్టి అల్లాంటి కొ త్త సూ(తాలు 

అవగాహన చేనుకునే శ క్తి కలుగుతూ వుండేది. 

మాస్తీ దొరగారి "స్కూల్లో హనుమంతరావు నాయుడుగారి 

శిక్షణకింద ఐదవతర గతి చదివాను. ఐదవతరగతి అంమే 'మెటిక్యు 
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నేను మిడిల్ స్కూలు పరీక్ష పాసవడంతోనే నా దగ్గిర బంధు 

వులు అంతా నన్ను ఏదై నా నౌఖరీలో (పవేశించమని చాలా దాధ 

పెట్టారు, వాళ్లు అందరూ ంతకాలం మి అమ్మగారు స్ో సం ఇల్లా 

పాటుపడా” లని అంటూ ఉండెవాత్లు. ఆ రోజుల్లో మిడిల్ స్కూలు 

పరీక్ష మొదటి తరగతిలో పానవడ మం'పే మెట్రిక్యులేషన్ పా సవ 

డంతో సమానమే. అందుచేతనే నాకు వాళ్లు అల్లాంటి సలహా ఇచ్చారు, . 

సా దృష్టమాత్రం యిదివరలో నేను 'చెస్పినట్లు చి చదువుమీదా, 

తరవాత, స డరీమీదా వుండేది. మా అమ్మగారుకూడా మరి రెండు 

సంవత్సరాల పాటు చదివితేనే మంచిదని నిశ్చయించింది. అందుచేత 

నేను చదవడాని కే నిశ్చయించాను. ఈ చదువుకి నెలజీకం ఒక 
సమస్య! ఈ సమస్య పరిష్కారంచేసి నా బీఏతం అధివృద్దిలోకి 

తీసుకువచ్చినది హనుమంతరావనాయుడుగా రే, 

ఆయన మిషన్ స్కూల్లో ఉపాధ్యాయు లని (వ్రాసే వున్నాను. 

అ రోజుల్లో ఆ మిషన్న్కూలుకి మాన్షీ అనే ఆయన [(పదానోపా 

ధ్యాయుడుగా వుండేవాడు, ఆయన అర్హు అయిన బీదవిద్యార్గులరి చేతనా 

లిప్పించి అనేకమంది కృత జ్ల తకి పాతు లయ్యారు. సాటకాల సరి 

చయంలో నాయందు కలిగిన అవ్యాజక రుణవల్ల హనుమంతరావు 

నాయుడుగారు నన్ను ఆయన దగ్గిరికి తీసుకువెళ్ళి సిఫారను చేశారు. 
దానికి ఆయన అంగీకరించారు. 

దాంతో నా కష్టం గటైక్కి_౦ది. మిడిల్ స్కూల్లో చదివెరాలంలో 

కూడా హనుమంతరావు నాయుడుగారు రాతి నాకు యింటిదగ్గిర 

(ప్రత్యేకంగా పాఠాలు చెప్పేవారు. ఆ నాటి విద్యావిధానం లో మిడిల్ 

స్కూలుకే చాలా లెఖ్జలు వుండేవి. హనుమంతరావు నాయుడుగారి 

బోధనలో ఉండే విశేషం యేమిటంపే ఆయన ఒక్కసారి పాఠంలో 

సూత్రం చెబితే అది తల కక్కి దానినిబట్టి అల్లాంటి కొ త్త సూ(తాలు 

అవగాహన చేనుకునే శ క్తి కలుగుతూ వుండేది. 

మాస్తీ దొరగారి "స్కూల్లో హనుమంతరావు నాయుడుగారి 

శిక్షణకింద ఐదవతర గతి చదివాను. ఐదవతరగతి అంమే 'మెటిక్యు 



22 0 జీవిత య యూత! 

కనక యింట్లా వాళ్ళు విధిలేక చిట్టచివరికి అంగీకరించారు ! నాయుడు 

గారు కూడా నూ ఇంటికి వచ్చి, “అంత సట్లుదలగా ఉన్నస్త్రుడు 

పంపండి. నేను జాగ త్తగా తీసుకువస్తాను” టిని చెప్పారు. చూ 

అమ్మమ్మగారు “ మా పాడికి భోజనం ఎల్లాగ ౩” అని ఆతితిగా అడి 

గింది. నాయుడుగారు “అతని "కేమీ లోటు 6 రానివ్వు" నని మౌ అమ్మమ్మ 

గారికీ ధైర్యం చెప్పారు. 

నాయుడుగారు, ఆయన భార్య, నలుగురు పిల్లలు, తిచ్చి, నేసూ 

కలిసి అంచె బళ్ళమీద ప్రయాణం (ప్రారంభించాము. అప్కిడికి రాజ 

మహాం[దవరం 180 యెళ్ళో దూరంలో వుంది. చెజవాడి (రండు 

(టంక రోడ్డుమీద 90 మళ్ళు, బెజవాడ నించి ఏయుశ్వేరం 11 మళ్ళు. 

అప్పట్లో బెజవాడ నాలుగు మూమర్డ ఇ బర వాళ్ళం. అప్పటికాలంలో 

సామాన్యంగా రాత్రిళ్ళంతా ఏ 2 గో నడవడమూ, సగిలు న్నతా 

లున్నచో ట మకాములు చమూ టక (ప్రయాణ సద్రతిగా సుండేది. 

కావలి సే మకాముల్లో నెజవాడనర కూ అంచె బళ్ళు సిద్దం?" తోరిశేసి. 

కాని, బెజవాడనించి రాజమహేం[దం వరకూ మాత్రం బళ్ళు సులు 

వుగా దొరికేవి కొవు. దారి కూడా చాలా భయంకరంగా పండేది, దారి 

_ పొడుగునా అర ణ్యమార్షంలా కనబడేది. దానికి తోడు ఎట్లు కూడా నాసి 

రకం అయితే బెజవాడ నించి రాజమసే ఎాంయ్యద్రవరం చేశేసరికి సుమారు 

10 రోజులు సప్తేది. దారిలో (ప్రతి మకాముదగ్గిరా నాయుడుగారు నోరు 

(పత్యేకంగా (బ్రాహ్మణుల యింట్లో భోజనం ఏర్పాటుచేసి, ఆయనా, 

కుటుంబమూ, అంతా నంట చేసుకునేవారు. 

ఇల్లాగ రెండువారాలు (పయాణం చేసి విరుశ్వరం చేరు 

కున్నాము. అక్కడ గోదావరి దాటి రాజమహే హీంద్రవేరం చేరాము, 

ఒంగోలునించి గుంటూరువరకూ దారిపొడుగునా కొండలూ గుట్టలూ 

వున్నాయి. మకాముల్లో నీటి సౌకర్యాలు లేక దేశం బొగులు బొగులు 

మంటూ వుండేది. ఆ రోజుల్లో కాస్త కృష్ణ సమీపించేనరికి పచ్చని 

నేల కనబడేది. దారిలో దొంగల భయం కూడా వుండేది. అందుచేత 
బళ్ల ఒంటరిగా కదిలేవి కావు. ఆ (సయాణంలోనే చేను ఏలూరులో 

న "లాల. = దాక 
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కొనక యింట్ల్ రోవాళ్ళు నిధిలేక చిట్లచివరికి అంగీరరించాదు ! నాయుడు 

గారు కూడా మా ఇంటికి వచ్చి, “అంత సటుదలగా ఉన్నప్పుడు 

పంపండి. నేను | కాగ త్త తగా తీసుకువస్తాను” టిని బప్పొరు. మౌ 

అమ్మమ్మగారు “ మా పాడికి భోజనం ఎల్లాగ 7” అని ఆృతతగా అడి 

గింది. నాయుడుగారు “అతని కేమీ లోటు రానివ్వ,” నని మా అమ్మమ్మ 

గారికి ధైర్యం చెప్పారు. 

నాయుడుగారు, ఆయన భార్య, నలుగురు పిల్లలు, తిత్తి, నేనూ 

కలిసి అంచె బళ్ళమీద (ప్రయాణం ప్రారంభించాము. అక్కడికి రాజ 

మహాం(దవరం 18 మైళ్ళ దూరంలో వుంది. వెజవాడి (గాండు 

(ట్రంకు రోడ్డుమీద 90 మెళ్ళు, బెజవాడ నించి ఏయ్వుశ్యరం 11 మెఘ్బు. 
Uy 

అప్పట్లో బేజవాడ నాలుగు మూమర్డ ఇ చలే వాళ్ళం. అప్పటి తరాలలో 

సామాన్యంగా రాతిళ్ళంతా ఏ ఏ మెళో నడవడమూ, నగలు స్మా 

లున్నచోట మకాములు చమూ ఓక (ప్రయాణ పద్దతిగా సుం డేది. 

కావలి సే మకాముల్లో బెజవాడనర కూ అంచె బళ్ళ సిద్దం? చోరికేన. 

కాని, బెజవాడనించి రాబమౌహీొ పొం|[దం వరద మాత్రం బళ్ళు సులు 

వుగా దొరికేవి కొవు. దారి కూడా చాలా భయంకరంగా ఫుండేది, దారి 

పొడుగునా అరణ్యమార్గంలా కనబడేది. దానికి తోడు ఎట్లు కూడా నాసి 

రకం అయితే బెజవాడ నించి రాజము భాం[దనరం చేరేసరికి సుమారు 

10 రోజులు స్టేది. దారిలో ప్రతి మకొముదగ్గిరా నాయుడుగారు. నోరు 

(ప్రత్యేకంగా బ్రాహ్మణుల యింట్లో భోజనం ఏర్పాటుచేసి, ఆయనా, 

కుటుంబమూ, అంతా వంట చేసుకునేవారు. 

ఇల్లాగ రెండువారాలు [ప్రయాణం చేసి విర్షైశ్వరం చేరు 

కున్నాము. అక్కడ గోదావరి దాటి రాజమహే హీంద్రవరం చేరాను. 
ఒంగోలునించి గుంటూరువరకూ దారిపొడుగునా కొండలూ గుట్టలూ 

వున్నాయి. మకాముల్లో నీటి సౌకర్యాలు లేక దేశం బొగులు బొగులు 

మంటూ వుండేది. ఆ రోజుల్లో కాస్త కృష్ణ సమీపించేనరికి పచ్చని 
నేల కనబడేది. దారిలో దొంగల భయం కూడా వుండేది. అందుచేత 

బళ్లు ఒంటరిగా కదిలేవి కావు. ఆ (పయాణంలోనే మేము ఏలూరులో 

జు 

వం. 
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వ wih wh pm సీ కులాసాగా వుండేవి. ఆ (పయాదాల్లోనే గోదావరీ మహోనేని వి స 

ర మూ, ప్రయోజనమూ దాగా అవగావా వాన అయ్యాయి, ” 

౯ అస్పృట్ల్ రాజమాొ భాొం(ద్రసరం అంసే నేటి పాతిపటుణుంి 

మాత్రమే. 'ముఖ్యమైనభవనా అలల్లా చ్మితొంగీ రతా రగు సన. 

అప్పటికి గోదావరికి గటు లేదు. వ్రి అసలే లేదు. స్త్వ ఎద్యూశరాని 

కంతటికీ రెండో మూడో ఇళ్ళుపుండేవి, మిగతా పసు నిలిపి అగితీలే. 

ఇన్నీసుపేట కొంచెమే పుందేది. కాని అవి అప్పట్లో చ్ గ్ కెల్లా 

శుభంగా పుండేది, గచ్చు రాలసలు లేకపోయినా తైయినేటీ వగ రాలు 

చక్కగా వుంచేవి. 

నేను గ జమహేం్యద్రవవరం చేరేసరిగి అప్పట్లొ కొచ్రమరిచి 

న్యాయవాదులు వుండేవారు. అప్పటికి ఆంధ్రసీష్మ న్యాపతి సువ్సారాపు 

పంతులు, మౌకర్ణ సుబ్బారావునాయుడు, మాదిరెడ్తి చెంకిటరిత్నం 

నాయుడుగారు బి. ఏ., ది. ల్. పాసయి బృడలీ చేస్తున్నారు. జిల్లా 

కోర్టూ, మునసబు కోర్లూ ఒక పాతఇంట్లో పుండేసి. ఏలూరు అన్నీ 

నరపింహంగారు, నేతి | సోనుయాజులుగారు మొదలయినవాతు బెదరు. 

సరిపల్లి*సొంబశివరాపు, త్తమ దామరాజు నాగరాణు (పభ 
తులు సట్లాలు పొండిన సీ ఇర పాండిత్య ఏష షయంలో,.. జసు 

టిగ్రే ఏచేశలింగం, వడ్డాది య ద "పద్దు సూగి పోతు 

న్నాయి. వారిద్దరికీ సాహిత్యసంబంధమైన ఈర్ష వుండేది, సంస్కృత 

పండితుల్లో కల్లూరి వెంకటరామశా న్తలుగారి కీర్తి భాగా పుండేది, 

అప్పుడు. శుద్ద (గాంథికభాషలో మాట్లాడతారని. "పీరు పొందిన 

కొకొ_ండ వెంకటరత్నంగారిక కూడా మంచి (ప్రసిద్ది పండేది, 

మా సెలవలు పూర్తి కావచ్చాయి. నాయుడుగారి భార్య 

లక్ష్మమ్మగారికి మొదటినించీ బంధువులకి నమీసంగా రాజమ"ాం[ద 

వరంలో వుండాలనే క్ర్కె పుండేది. ఒంగోలులో అప్పులు. పెరిగి 

పోవడంవల్లా, ఆ అప్పులు తీరే మార్గం కనిపించకపోనడంన ల్లా ఆయు 

కోరిక మరింత దృఢపసడింది. ఆమెకి  రాజమహేంద్రవరంలోనూ రామ 

చం(దపురంలోనూ వుండే బంధువులంతా, *అంతదూరంతో ఏమిటా 
( 
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కులాసాగా వుండేవి. అ (ప్రయాణాల్లో నే గోదాపరీ మహోనేస్ వి సీ 

రమ్య ప్రయోజనమూ బాగా అవగాహన అయ్యాయి, 7 
అస్పట్లో రాజమహేం(ద్రపరం అంసే నేటి పాతిపటణం 

మాత్రమే. ముఖ్యమెనభవనా లల్తా చ్మితాంగీ రత్నాంగుల సాలే. 

అప్పటికి గోదావరికీ గటు లేదు. త్రి అసలే లేదు. న SOTHO 

కంతటికీ రెండో మూడో ఇచ్ళపుండేవి, మిగతా వన్ని రిలసి అగితీలే. 

ఇన్నీసుపేట కొంచెమే వుంచేవి కాని అఏ అప్పట్లో చ్ గ్ కల్లా 

శుభంగా పుండేది, గచ్చు రాలనలు లేకపోయినొ (చెయినేజీ వగ రాలు 

చక్కగా పుండేవి. 

నేను గాజమహింద్రవరం చేరేసరికి అప్పట్లో కొగమంతి 
న్యాయవాదులు వుండేవారు. అప్పటికి ఆం(ధధీష్మ న్యాపతి గువ్బారాసు 
పంతులు, మాకర్ల సుద్బారాపునాయుడు, మాదిరెడ్డి చేంకిటరిత్నం 

నాయుడుగార్లు ఏ. ఏ., వి. ల్. పాసయి బృడరీ చేస్వున్నారు, జిల్లా 

కోర్టూ, మునసబు కోర్టూ ఒక్ష పాతఇంట్లో పండేవి. ఏలూరు అ; న్నీ 

నరసింహంగారు, నేతి  సోనముయాజులుగారు మొదలయినవారు స్పెడర్లు. 

సరిపర్తిశేసౌంబశివరాపు, రక్తము దామరాజు నాగరాజు (పభ్ళ 
తుల సట్లాలు పౌండిన పీ ఇర పాండిత్య పఏిష షయంలో,.. కిస్స 

టిచే సీరేశ లింగం, వడ్డాది ర గా ర పదు మోగి పోతు 
C7 గొ 

న్నాయి. వారిద్దరికీ సాహిత్యసంబంధమైన ఈర్ష పుండేది. సంస్ఫృత 

పండితుల్లో కల్లూరి వెంకటరామశా స్తులుగారి క క ర్తి బాగా వుండేది. 

అప్పుడు. శుద్ద (గాంథికభాషలో మాట్లాడతారని. "పీరు పొందిన 

కొక్కొండ వెంకటరత్నంగారికి కూడా మంచి ప్రసిద్ది పండేది, 

మా సెలవలు పూర్తి కావచ్చాయి. నాయుడుగారి భార్య 

లక్ష్మమ్మగారికి మొదటినించీ బంధువులకి సమీవంగా రాజదుమాం[ద 

వరంలో వుండాలనే క్ర్కె వుండేది. ఒంగోలులో అప్పులు పెరిగి 
పోవడంవల్లా, ఆ అప్పులు తీరే మార్గం కనిపించకపోనడంవల్లా ఆమె 
కోరిక మరింత దృఢపడింది. ఆమెకి 'రాజమ హేంద్రవరంలోనూ రామ 
చం(దపురంలోనూ వుండే బంధుపులంతా, “ఆంతదూరంతో ఏమీటా 
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ఎదట కనిపించాను. ఆయనకి ఎక్కడలేని సంతోషమూ కలిగింది. 

ఆపైన కొంత నంధాషణ అయ్యాక సోనీ నుప్వుకూడా వ గాదే 

చదువుకోరాదా?”” అని అడిగారు. దానిమీద నేను, “మా వాళ్ళంతా 

అక్కడ వున్నారు కదా! నన్ను ఇక్కడ ఎవ్వరు చూసారు?” అన్నాను. 

దాని మీద ఆయన “ఆక్కడ మాతం ఎవ రున్నారు? మీ "ము అమ్మగారూ, 

అమ్మమ్మగారూ కష్టపడవలసిం దే గదా? ఇర్కశ్త నాతోపాటు తంటాలు 

పడకూడదా? అని ఆప్యాయంగా అన్నారు. 

ఒక్క_క్షణం అటే ఆలోచించాను. నా జీవితంలో అగి ఒకో 

అపూర్వ మైన ఘడియ! అదే ఈ జీవితం యావత్తూ ఇల్హాగ పరిణామం 

చెందడానికి మూలకారణమైన నిమిషం! “Tile is a series of 

Accidents” అంపే జీవితమంతా “ఆకస్మిక ఘటనావళొ అనే 

మాటల్లో ఎంతో ఆర్థం వుంది. నాకు సడచె అంది, ఒంగోలు తిరిగి 

చేరితే “జీవితం మి అయి వుండెదో, ఎట్లా సరిజమంచేటో బరయే 
శ్వరుడికే ఎరుక! నేను పడవ దాటిపోయి వెనక్కీ. రావడమూ,నాయుడు 
గారికి మనసాసం కలిగి నన్ను తమ దగ్గర వృండనునేడమూ,  ఆలండూ 

కూడా దై వఘటనలే! ఒక్క_తణం అలోచించి చేతులో ఉన్న బట్టల 

మూట అలాగే కింద సడవేస్తి “మీ అభిప్రాయం అల్లా పంటే నే 

ఉండిపోతాను!” అన్నాను. వెంటనే ఆ థీయిష్టిక్ హైస్కూల్లో నే గీ వ 

క్రాసులో రెండో అర్ధసంనత్సరంలో చేరాను. అలి జైల్లో చదువులిగీ 

దేళమంతా ఒకే పొఠ్యవిధానం వుండడంచేత స్కూలు 'మారడంవల్ల 
చదువు కేమీ (ప్రతిబంధకం కలగలేదు. నాయుడుగారు నా విషయమై 

ఏలూరి లక్ష్మీనరపింహంగారికి శిఫారసు చేసి, “విద్యార్థి వేతనం" కూడా 

సంపాదించారు, ఇల్లాగ దైవికంగా రాజమహే హీం ద్రవరంలో చదువుకి 
(పవేశించాను. ఈ సంగతి మా వాళ్ళకి డీ త్తరం (వాస్తే వాళ్ళు నాలా 

బాధపడ్డారు. కాని, నాయుడుగారితో వుండడంవల్ద వాళ్ల మనస్సులు 
కొంత సమాధానసరచుకున్నారు. 
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ఎదట కనిపించాను. ఆయనకి ఎక్కడలేని సంతోషమూ కలిగింది. 

ఆపైన కొంత నంధాషణ అయ్యాక సోనీ నుప్వుకూడా వ గాదే 

చదువుకోరాదా?”” అని అడిగారు. దానిమీద నేను, “మా వాళ్ళంతా 

అక్కడ వున్నారు కదా! నన్ను ఇక్కడ ఎవ్వరు చూసారు?” అన్నాను. 

దాని మీద ఆయన “ఆక్కడ మాతం ఎవ రున్నారు? మీ "ము అమ్మగారూ, 

అమ్మమ్మగారూ కష్టపడవలసిం దే గదా? ఇర్కశ్త నాతోపాటు తంటాలు 

పడకూడదా? అని ఆప్యాయంగా అన్నారు. 

ఒక్క_క్షణం అటే ఆలోచించాను. నా జీవితంలో అగి ఒకో 

అపూర్వ మైన ఘడియ! అదే ఈ జీవితం యావత్తూ ఇల్హాగ పరిణామం 

చెందడానికి మూలకారణమైన నిమిషం! “Tile is a series of 

Accidents” అంపే జీవితమంతా “ఆకస్మిక ఘటనావళొ అనే 

మాటల్లో ఎంతో ఆర్థం వుంది. నాకు సడచె అంది, ఒంగోలు తిరిగి 

చేరితే “జీవితం మి అయి వుండెదో, ఎట్లా సరిజమంచేటో బరయే 
శ్వరుడికే ఎరుక! నేను పడవ దాటిపోయి వెనక్కీ. రావడమూ,నాయుడు 
గారికి మనసాసం కలిగి నన్ను తమ దగ్గర వృండనునేడమూ,  ఆలండూ 

కూడా దై వఘటనలే! ఒక్క_తణం అలోచించి చేతులో ఉన్న బట్టల 

మూట అలాగే కింద సడవేస్తి “మీ అభిప్రాయం అల్లా పంటే నే 

ఉండిపోతాను!” అన్నాను. వెంటనే ఆ థీయిష్టిక్ హైస్కూల్లో నే గీ వ 

క్రాసులో రెండో అర్ధసంనత్సరంలో చేరాను. అలి జైల్లో చదువులిగీ 

దేళమంతా ఒకే పొఠ్యవిధానం వుండడంచేత స్కూలు 'మారడంవల్ల 
చదువు కేమీ (ప్రతిబంధకం కలగలేదు. నాయుడుగారు నా విషయమై 

ఏలూరి లక్ష్మీనరపింహంగారికి శిఫారసు చేసి, “విద్యార్థి వేతనం" కూడా 

సంపాదించారు, ఇల్లాగ దైవికంగా రాజమహే హీం ద్రవరంలో చదువుకి 
(పవేశించాను. ఈ సంగతి మా వాళ్ళకి డీ త్తరం (వాస్తే వాళ్ళు నాలా 

బాధపడ్డారు. కాని, నాయుడుగారితో వుండడంవల్ద వాళ్ల మనస్సులు 
కొంత సమాధానసరచుకున్నారు. 
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వరనకి, మా నాయనగారు ఏ పెద్దబళ్ళళ్ళోనూ చెదిసరేదు. పిడి గలు 

సర్ధి ఫకెట్టులూ పొందలేదు, జీతం ఎనిమిదిరూపాయలై నా నొ, అపో 

ఆయన ఆ చదుపుతోపే ఎనిమిది ఉఊళ్ళపెన రెఏన్యూ అధికారు చేసి 
జీవనం చెయ్యగలిగారు. ఆ చదువు ఉపాధికి మార్తంగా ఉండేది, మా 

నాయనగారు చిన్ననాడు చదువుకున్న భారత భాగపతొలు నిరంతరమూ 

పారాయణ చే చెస్తూ తమ ఆత్యోద్దరణకి న చేసూ సుంచేవారు. మూ 

అమ్మమ్మగారు, పెద్ద త్రగారు ఎక్కువ దిదువురోకపోయినా, ధారత 

భాగవత రామాయకణాగికథలు యావత్తూ తంల సంగా దారుని, 

మమ్మల్ని ఒకో కూరలో చ పెట్టుకుని అవన్నీ ఉపదేశం చేచేవారు. ఆ 

విద్యా విధానపు ఆదర్శం శాతీయమైని; ఏశాలమైనవి. ఈ నూతన 
విద్యకి ఆదర్శం నాఖరీ ధనసంపాదనా, స్వర ర్రమూసు 

ఎప్పుదై 3 మిడిల్ స్కూళ్ళ చదుప్ప ర రా ్రచేపమూల్లా 

మెట్రిక్యులేషన్ పా సై నవాహ్రా కూడా పెద పెద్ద ఉదో పగుల ల అముతొంగా 

ధన సంపాదనలో పడ్డారో ఇ అస్పుదే దేశంలో విద్యాదర్శాలు గణం 
చాయి. అఆంగ్రయ పాలకులు కూడా తమ రాజ్యానికి చెళ్ళు పొశించ్ 
డానికి మన దేశీయ సంస్థల నన్నింటినీ (క్రమక్రమంగా పెకలించారు. 
ఆ రోజుల్లో పంచాయితీ పద్దతిని న్యాయ నిర్ణయం చేసుకోవడం 

అమలులో ఉండేది. ఆ పద్దతి ఈ కొలగించి గోర్టుల పద్దతి సొసించారు, 
దాంతో కాని మన సతనం పారంభంరాద ఆ కోర్టుల! ఉడీలూ, 

నరకీళ్ళూ కావాలి గదా! అందుకోనం ముందుగా ఆంగ్లేయ పాలకులు 
మన సంఘంలో పుండే పెద్దల్ని ఏరి, వాళ్ళకి పెద్దపెద్ద పదపులుఆంట 

గట్టారు. (క్రమంగా కొంచెం చదువు... అంటే ఏ మిడిర్ స్కూలు 
చదువో__చదువుకుంలే జిల్లా మునసవీ అమ్యుది, అందుచేత దేశంలో 
వివేకవంతు లనబడే వాళ్ళు దృష్టి అటు మళ్ళింది. జనం ఇంగ్లీషు చదు 
పులికి తియ్య నీటికి చేప లెక్కి-నట్లు ఎక్కారు, (క్రమంగా 'మ్మెటిక్యు 
లేషను పాసయిన వాళ్ళ సంఖ్యా, ఎఫ్, ఏ. ల నంఖ్యా, ని. ఏ. ల 
సంఖ్యా పెరిగింది. దాంతో పాలకులు పీ డరీలకీ, సౌకరీలకీ అర్హ తలు 
ఏర్పరిచారు. అప్పట్లో ఈ చదువుల్లోకి" వెళ్ళినవాళ్ళంతా ఉద్యోగస్టులె 
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వరసకి, మా నాయనగారు ఏ పెద్దబళ్ళళ్ళోనూ చదిపలేదు. ఏ తి గిలు 

సర్ది ఫ కెట్టులూ పొందలేదు. జీతం ఎనిమిది చిదూపాయిలై నా, అపో 

ఆయన ఆ చదువుతోపే ఎనిమిది ఊళ్ళ పెన ఆఏన్య్యూ అభకారు. చేసి 
జీవనం చెయ్యగలిగారు. ఆ చదువు ఉపాధికి మార్తంగా ఉండేది, మా 

నాయనగారు చిన్ననాడు చదువుకున్న భారత భాగవతొలు నిరంతిధమూ 

పారాయణ చే చెస్తూ తమ ఆత్యోద్దరణకి న చేసూ సుంచేవారు. మూ 

అమ్మమ్మగారు, పెద్ద త్రగారు ఎక్కువ దిదువురోకపోయినా, ధారత 

భాగవత రామాయకణాగికథలు యావత్తూ తంల సంగా దారుని, 

మమ్మల్ని ఒకో కూరలో చ పెట్టుకుని అవన్నీ ఉపదేశం చేచేవారు. ఆ 

విద్యా విధానపు ఆదర్శం శాతీయమైని; ఏశాలమైనవి. ఈ నూతన 
విద్యకి ఆదర్శం నొఖరీ, ధనసంపాదనా, స్వార్హమూసు 

ఎప్పుదై 3 మిడిల్ స్కూళ్ళ చదుప్ప ర 5 పచేవనూల్లా 

మెట్రిక్యులేషన్ పా సై నవాహ్రా కూడా పెద పెద్ద ఉదో పగుల ల అముతొంగా 

ధన సంపాదనలో పడ్డారో ఇ అస్పుదే దేశంలో విద్యాదర్శాలు గణం 
చాయి. అఆంగ్రయ పోలకులు కూడా తమ రాజ్యానికి తేళ్ళు పొరిధచ 

డానికి మన దేశీయ సంస్థల నన్నింటినీ (క్రమక్రమంగా పెకలించారు. 
ఆ రోజుల్లో పంచాయితీ పద్దతిని న్యాయ నిర్ణయం చేసుకోవడం 

అమలులో ఉండేది. ఆ పద్దతి ఈ కొలగించి గోర్టుల పద్దతి సొసించారు, 
దాంతో కాని మన సతనం పారంభంరాద ఆ కోర్టుల! ఉడీలూ, 

నరకీళ్ళూ కావాలి గదా! అందుకోనం ముందుగా ఆంగ్లేయ పాలకులు 
మన సంఘంలో పుండే పెద్దల్ని ఏరి, వాళ్ళకి పెద్దపెద్ద పదపులుఆంట 

గట్టారు. (క్రమంగా కొంచెం చదువు... అంటే ఏ మిడిర్ స్కూలు 
చదువో__చదువుకుంలే జిల్లా మునసవీ అమ్యుది, అందుచేత దేశంలో 
వివేకవంతు లనబడే వాళ్ళు దృష్టి అటు మళ్ళింది. జనం ఇంగ్లీషు చదు 
పులికి తియ్య నీటికి చేప లెక్కి-నట్లు ఎక్కారు, (క్రమంగా 'మ్మెటిక్యు 
లేషను పాసయిన వాళ్ళ సంఖ్యా, ఎఫ్, ఏ. ల నంఖ్యా, ని. ఏ. ల 
సంఖ్యా పెరిగింది. దాంతో పాలకులు పీ డరీలకీ, సౌకరీలకీ అర్హ తలు 
ఏర్పరిచారు. అప్పట్లో ఈ చదువుల్లోకి" వెళ్ళినవాళ్ళంతా ఉద్యోగస్టులె 
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1880 లో నేను ధథీయిసిక్ "హెస్కూలులో శివకుమార స్వా ము 
(aa) యాం 

శాస్త్రిగారి (ప్రధానాధ్యాసకత్యొం కింద, గ స క్లాసు చిపివాను. ఆ చీట్లు ప్రో 

లా 
భ్ 

హనుమంతరావు నాయుడుగారు నేనంపే ఎంతో ఆప్యాయంగా పెండే 

వారు. 1886 లో కమిటీ ఆఫ్వర్యంకింద స్పండే ఇస్స్నీ సు బటు పెనూ్యూలు 

ఏలూరి లక్ష్మీ నర  సింహాొంగారు న్రాసించిన ఫయిసిక్ సాలా 
Senn 

రరిసిపోయాయి. ఇన్నీసుపేట స్కూలు కమిటీవాచ్లి చలు 

ఆధ్యర్యవమూ కాడా ఏలూరి లక్ష్మీనరసింహుంగారి కే అప్పచప్పాడ. 

అలా ఏకమెన అ స్కూల్లో మెట్రిక్యులేషన్ చదివాను. ఆ స్కూలు 
ఉం యా న్. ఓ 

మొదట కాలేజీదగ్గిర వుండే పూరి ఇంట్లో పుంచేలి. తరవాత అక్కడి 

నించి నాళంవారి సత్రానికి ఎదురుగా పున్న చితప్పు నరసింహోరాప్పుగారి 

ఇంట్లోకి మార్చబడింది. ఆ స్కూలుకి చేదం వెంకటాచలంగారు 

(వధానో పాధ్యాయులుగా పుండేవారు. 

b 
నాటకాలు 

చ కాలంలో రాజమహేంద్రవరంలో కూడా నాటకాల. గొడవ 
ప్రారంభం అయింది. నేను రాజమహేం[ద్రపరం చేచేసలిే 

కుందూరి వెంకటరత్నం, దాసు మాధవరావు (ప్రభృతులు ఇంగ్లీషులో 

"షేక్సుపియరు నాటకాలు ఆడుతూ వృందేవారు. మా హనుముంతరాషప్పు 

నాయుడుగారికి వుండే నాటకాల పిచ్చికి అంతం లేదుగదా! దాంతోదాటు 
మాకు పిళ్లారిసెట్టి త్రియంబకరావు అనే ఒక కంటటాక్టరు తోడై నాడు! 
అతను అనాటి నాటకాలకి కావలసిన డబ్బూ, హంగూ నమకూ ర్చేవాడు. 

సు ప్రసిద్దక విశేఖరులై న (బ్రహ్మశ్రీ చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం 
గారు అప్పటికి మె ట్రిక్యులేషను పొసయ్యారో లేదో జ్ఞాపకం లేదు. 
అప్పటికి అయనదృష్టి ఇంకా బాగానే వుండేది; కళ్ళు జబ్బుగా వుండ 
డమే గాని అంధత్వం రాలేదు, అస్పట్లో ఆయనకి అంత (ప సిద్దిలేదు. 
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వరసకి, మా నాయనగారు ఏ పెద్దబళ్ళళ్ళోనూ చదిపలేదు. ఏ తి గిలు 

సర్ది ఫ కెట్టులూ పొందలేదు. జీతం ఎనిమిది చిదూపాయిలై నా, అపో 

ఆయన ఆ చదువుతోపే ఎనిమిది ఊళ్ళ పెన ఆఏన్య్యూ అభకారు. చేసి 
జీవనం చెయ్యగలిగారు. ఆ చదువు ఉపాధికి మార్తంగా ఉండేది, మా 

నాయనగారు చిన్ననాడు చదువుకున్న భారత భాగవతొలు నిరంతిధమూ 

పారాయణ చే చెస్తూ తమ ఆత్యోద్దరణకి న చేసూ సుంచేవారు. మూ 

అమ్మమ్మగారు, పెద్ద త్రగారు ఎక్కువ దిదువురోకపోయినా, ధారత 

భాగవత రామాయకణాగికథలు యావత్తూ తంల సంగా దారుని, 

మమ్మల్ని ఒకో కూరలో చ పెట్టుకుని అవన్నీ ఉపదేశం చేచేవారు. ఆ 

విద్యా విధానపు ఆదర్శం శాతీయమైని; ఏశాలమైనవి. ఈ నూతన 
విద్యకి ఆదర్శం నొఖరీ, ధనసంపాదనా, స్వార్హమూసు 

ఎప్పుదై 3 మిడిల్ స్కూళ్ళ చదుప్ప ర 5 పచేవనూల్లా 

మెట్రిక్యులేషన్ పా సై నవాహ్రా కూడా పెద పెద్ద ఉదో పగుల ల అముతొంగా 

ధన సంపాదనలో పడ్డారో ఇ అస్పుదే దేశంలో విద్యాదర్శాలు గణం 
చాయి. అఆంగ్రయ పోలకులు కూడా తమ రాజ్యానికి తేళ్ళు పొరిధచ 

డానికి మన దేశీయ సంస్థల నన్నింటినీ (క్రమక్రమంగా పెకలించారు. 
ఆ రోజుల్లో పంచాయితీ పద్దతిని న్యాయ నిర్ణయం చేసుకోవడం 

అమలులో ఉండేది. ఆ పద్దతి ఈ కొలగించి గోర్టుల పద్దతి సొసించారు, 
దాంతో కాని మన సతనం పారంభంరాద ఆ కోర్టుల! ఉడీలూ, 

నరకీళ్ళూ కావాలి గదా! అందుకోనం ముందుగా ఆంగ్లేయ పాలకులు 
మన సంఘంలో పుండే పెద్దల్ని ఏరి, వాళ్ళకి పెద్దపెద్ద పదపులుఆంట 

గట్టారు. (క్రమంగా కొంచెం చదువు... అంటే ఏ మిడిర్ స్కూలు 
చదువో__చదువుకుంలే జిల్లా మునసవీ అమ్యుది, అందుచేత దేశంలో 
వివేకవంతు లనబడే వాళ్ళు దృష్టి అటు మళ్ళింది. జనం ఇంగ్లీషు చదు 
పులికి తియ్య నీటికి చేప లెక్కి-నట్లు ఎక్కారు, (క్రమంగా 'మ్మెటిక్యు 
లేషను పాసయిన వాళ్ళ సంఖ్యా, ఎఫ్, ఏ. ల నంఖ్యా, ని. ఏ. ల 
సంఖ్యా పెరిగింది. దాంతో పాలకులు పీ డరీలకీ, సౌకరీలకీ అర్హ తలు 
ఏర్పరిచారు. అప్పట్లో ఈ చదువుల్లోకి" వెళ్ళినవాళ్ళంతా ఉద్యోగస్టులె 
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మహాం(ద్రవరం ఎందుకు వచ్చానో జై పద తెచ్చుకుని ఏ 0 చేటుగా 

'మ్మెటిక్యులేషన్ చదివిపాసయ్యాను. 

ఈ సందర్భంలో సాధారణంగా లోతద్భషిలో నాటకాలు నా 

జీవితానికి చెసిన మంచిచెడ్డలు చర్చించడం చాలా అవసరము. నాయుడు 
సేటలోనూ, ఒంగోలులోసూ ఉన్నప్పుడు సాటరాలన్బ చ నన్ను టన్ 

విధంగా చిన్నతనపు చిలిపిచెష్టలనించి తప్పించింది. కొని, ఆరతాయు 
లతో సాహచర్యం కలిగింది. నా జీవిత పారంధింనించేకూడా బహుశః 
ఒక అదృషం నన్ను వెంటాడిసోందని చబప్పాలి, 'స్నృహోలవల్ల, సామా 

థు /ఇ చో 3 ఇ లో wp ఖ్. ౮ 7 చర్యాలనల  జవితం అధఃపాతాళంలోకి పడిపోయే పలివతులలో ణం " ల! 
పడడమూ, మళీ వాటిలోనించి దె విరంగా తప్పుగుని బయట పడిడమూ గ లె లా 

జరుగుత్రోంది. అదె ఈ నాటకాల (ప్రకరణంలో కూడా. బరిగింది. రొజు 
మహేం(ద్రనరం నాటకాలలో కూడా ఇదే జరిగించి. నా నాటరొలలో 
ఆధినయనై పుణ్యం చూసి పేరుపొందిన పెదలంతా, మన్నించి, హరి ంచే 

యా (a) అనే 

వారు. 

ము ఆ రోజుతో (ప్రస్తుతం బౌనుహాలుక్ తూర్పున ఉన్న ఈం అలాట్ 
పెద్ద ఖా లంలో తాత్కాలికంగా ఒక పెద్ద నాటకిపు హోలు నిర్మిం 
చాము. ఒకసారి మెము అందులో నాటకం తడుతూషుంపే, స్నఫ్రపిద ౮ 
న్యాయవాదులై , కాం(గెను అధ్యశత్రపదవి అలంకరించిన పి. ఆనందా 

చార్యులుగారు వచ్చి చూశారు. ఆయన అప్పుడు సిశొస్పరంవారి శేసు 
సందర్భంలో వచ్చారు. అప్పుడు నా అభినయానికి మెచ్చి ఏదో బహు 
మతీ కూడా ఇచ్చారు. ఆ మెస్పు అల్లా వుండగా ఆ సంవత్సరం 
1887 లో మెటిక్యులేషన్ తప్పింది! [క్రమంగా రౌడీలతో స్నేహం 
చేసి కొటాటలు, కక్షలో వడాను. 

గా య a 

ఇంతకన్నా (ప్రమాదమెనది నా నె తికపేన రన. నేను నా అఖి రా a కాలో నయంవల్ల నాకు తెలియకుండానే కొందరు అమాయికత్త్రీల మనస్సులు 
కలవర పెట్టాను, అ కలవరంలో నేను కూడా (పమాదంలో పడాను. 

ch చారిత్రిక పౌరాణిక నాటకౌలవల నటకులోనూ, (పేషకుకోనూ కొంత oe) ౧ గా 
జాతీయతా, స్వాతం(త్యభావమూ హెచ్చినా నైతికంగా కొన్ని (వమా 

మే 

ఫీస్ 
మ 
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మహాం(ద్రవరం ఎందుకు వచ్చానో జై పద తెచ్చుకుని ఏ 0 చేటుగా 

'మ్మెటిక్యులేషన్ చదివిపాసయ్యాను. 

ఈ సందర్భంలో సాధారణంగా లోతద్భషిలో నాటకాలు నా 

జీవితానికి చెసిన మంచిచెడ్డలు చర్చించడం చాలా అవసరము. నాయుడు 
సేటలోనూ, ఒంగోలులోసూ ఉన్నప్పుడు సాటరాలన్బ చ నన్ను టన్ 

విధంగా చిన్నతనపు చిలిపిచెష్టలనించి తప్పించింది. కొని, ఆరతాయు 
లతో సాహచర్యం కలిగింది. నా జీవిత పారంధింనించేకూడా బహుశః 
ఒక అదృషం నన్ను వెంటాడిసోందని చబప్పాలి, 'స్నృహోలవల్ల, సామా 

థు /ఇ చో 3 ఇ లో wp ఖ్. ౮ 7 చర్యాలనల  జవితం అధఃపాతాళంలోకి పడిపోయే పలివతులలో ణం " ల! 
పడడమూ, మళీ వాటిలోనించి దె విరంగా తప్పుగుని బయట పడిడమూ గ లె లా 

జరుగుత్రోంది. అదె ఈ నాటకాల (ప్రకరణంలో కూడా. బరిగింది. రొజు 
మహేం(ద్రనరం నాటకాలలో కూడా ఇదే జరిగించి. నా నాటరొలలో 
ఆధినయనై పుణ్యం చూసి పేరుపొందిన పెదలంతా, మన్నించి, హరి ంచే 

యా (a) అనే 

వారు. 

ము ఆ రోజుతో (ప్రస్తుతం బౌనుహాలుక్ తూర్పున ఉన్న ఈం అలాట్ 
పెద్ద ఖా లంలో తాత్కాలికంగా ఒక పెద్ద నాటకిపు హోలు నిర్మిం 
చాము. ఒకసారి మెము అందులో నాటకం తడుతూషుంపే, స్నఫ్రపిద ౮ 
న్యాయవాదులై , కాం(గెను అధ్యశత్రపదవి అలంకరించిన పి. ఆనందా 

చార్యులుగారు వచ్చి చూశారు. ఆయన అప్పుడు సిశొస్పరంవారి శేసు 
సందర్భంలో వచ్చారు. అప్పుడు నా అభినయానికి మెచ్చి ఏదో బహు 
మతీ కూడా ఇచ్చారు. ఆ మెస్పు అల్లా వుండగా ఆ సంవత్సరం 
1887 లో మెటిక్యులేషన్ తప్పింది! [క్రమంగా రౌడీలతో స్నేహం 
చేసి కొటాటలు, కక్షలో వడాను. 

గా య a 

ఇంతకన్నా (ప్రమాదమెనది నా నె తికపేన రన. నేను నా అఖి రా a కాలో నయంవల్ల నాకు తెలియకుండానే కొందరు అమాయికత్త్రీల మనస్సులు 
కలవర పెట్టాను, అ కలవరంలో నేను కూడా (పమాదంలో పడాను. 

ch చారిత్రిక పౌరాణిక నాటకౌలవల నటకులోనూ, (పేషకుకోనూ కొంత oe) ౧ గా 
జాతీయతా, స్వాతం(త్యభావమూ హెచ్చినా నైతికంగా కొన్ని (వమా 

మే 

ఫీస్ 
మ 
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ఉండేవాళ్ళము. అందులో నేను మంచి ఆటగాడి కిందే లెఖ. ఇర 

దీపావళి పండుగ రోజులునంగతి చెప్పనే అక్క రోలేదు. సండుగనాడు 

రకరకాల బాణా సంచాలతో యుద్దాలు సొగవలసించే ! పండుగ పది 

రోజులు వుంది అనగా ఈ మందుగుండు సామాను తయారు చేసి 

పార్టీలకి సవాళ్ళు చేసేవాళ్ళము. నేను ఈలాంటి ఒడుదుడుకు పరి 

స్పితుల్లో చదువుకుంటూ వుండే వాలి. 

“ అఆస్పట్ల్ రాజమహేంద్రవరంలో రౌదీజట్లు నాగా పుందేని, 

పెద్దమనుష్యు అనుకునే వాళ్ళల్లో చాలామందికి ఈ రౌడీలతో ; సంబంధోలు 

వుండేవి. చూస్తూ వుండగా ఏ వీథిలోనో రెండుపార్టీలు తిటస్పసడి 

అమాంత౦గా ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు పడపడ కొట్టుకుంటూ. పుంచేవోళ్ళు. 

నేను కూడా ఈ పార్టీల గందరగోళంలో పడ్డాను. ఆ పరఠడంలో 

సంఘంలో కింద(శేణిలో వుండే జనంతో సంపర్కం కొలగడంలో 

ఆశ్చర్యం ఏమి వుంది ? చేసలు పట్టుకుని జీవించే వె స్తలతోనూ, వౌళ్ళ 

నాయకులతోనూ చేతులు కలపవలసి నచ్చింది. వాళ్ళ అఫ్ మౌనం 

సంపాదింఛడానికి వాళ్ళ యిళ్ళకికూడా పెచ్ణే వాణి, వాళ్లే కల్లు భాగుతూ 

వుంపే పక్కని వుండవలిసిన అవస్థ కూడా కలిగేది. కాన యున్నడూ 

అది ముట్టుకోవాలనే ధోరణి మాతం కలగచేదు. 

ఈ కాలంలోనే నాకొక (బ్రహ్మాండమైన గండం తప్పింది. ఒక 

సారి గోదావరి మంచి వరదలో వున్నప్పుడు నేనూ కొంతమంది 

"స్నేహితులూ కలిసి ఒక చిన్న పడన ఏట్లోకి తోసుకువెళ్ళాము.. తెద్దు 

ఒక పే దానికి చుక్కాని, నేను చుక్కొ_ నిదగ్గిర వున్నాను. పడవ రోటి 

లింగాలదాకా బాగా ఎగువుకి పోనిచ్చి ఏబ్లోకి వాలుగా ఓదిలి చేశాము. 

నాన (ప్రవాహంలో మంచి జోరుగా వస్తూ. వుంచే నా చేతిలో పున్న 

చుక్కాని జారిపోయింది. దానికోసం నేను గభాలున ఏట్లోకి దూకాను. 

దాంతో నా స్నేహితులు కంగారు పడ్డారు. నేను తెడ్డు పట్టుకుని పడవ 

దగ్గిరికి చేరాను; కాని పడవ యెక్కోలేకపోయాను. పడవలో వున్న 

స్నేహితులు నన్ను చూసి కంగారు పడడమే కాని తెడ్డు చేతి కందివ్యా 

లని యెవరూ అనుకోలేదు. నేను అల్లాగే ఒకటిరెండు సార్లు పడవ 
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ఉండేవాళ్ళము. అందులో నేను మంచి ఆటగాడి కిందే లెఖ. ఇర 

దీపావళి పండుగ రోజులుసంగతి చెప్పనే అర్క రోలేదు. పండుగనాడు 

రకరకాల దాణా సంచాలతో యుద్దాలు సొగవలసిందే ! పండుగ పది 

రోజులు 'వుందీ అనగా ఈ మందుగుండు సామాను తయారు చేసి 

పార్టీలకి సవాళ్ళు చేసేవాళ్ళము. నేను ఈలాంటి ఒడుదుడుకు పరి 

స్టితుల్లో చదువుకుంటూ వుండే వాళ్డి 

అస్పట్ల్' రాజసు హీంద్రవరంలో రౌతీజట్లు దాగా పండేవి, 

సెద్దమనుష్యు అనుకునే వాళ్ళల్లో చాలామందికి ఈర రౌత్తీలతో సంబింధఛొలు 

వుండేవి. చూస్తూ వుండగా ఏ వీథిలోనో రెండుపార్టీలు తిటస్టపడీ 

అమాంత౦గా ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు పడపడ కొట్టుకుంటూ. పుం చెవాళ్ళు. 

నేను కూడా ఈ పార్టీల గందరగోళంలో పడ్డాను. ఆ సడిడంలో 

సంఘంలో కింద(శేణిలో వుండే జనంతో సంపర్కం కలగడంతో 

ఆశ్చర్యం ఏమి వుంది ? చేసలు పట్టుకుని జీవించే వె స్తలతోనూ, వొళ్ళ 

నాయకులతోనూ చేతులు కలసవలసి వచ్చింది. వాళ్ళ అభిమానం 

సంపాదించడానికి వాళ్ళ యిళ్ళకికూడా వెళ్లే వాజ్డీ, వాళ్లు కల్లు భాగుతూ 

వుంటే పక్కని వుండవలిసిన అవస్థ కూడా కలిగేది. కాని? యెన్నడూ 

అది ముట్టుకోవాలనే ధోరణి మాతం కలగలేదు. 

శః కాలంలోనే నాకొక (బ్రహ్మాండ మైన గండం తప్పింది. ఒక 

సారి గోదావరి మంచి వరదలో వున్నప్పుడు నేనూ కొంతమంది 

"స్నేహితులూ కలిసి ఒక చిన్న పడన ఏట్లోకి తోసుకు వెళ్ళాము. తెడ్డు 

ఒకటే దానికి చుక్కాని, నేను చుక్కొ_ నిదగ్గిర వున్నాను. సడవ కోటి 

లింగాలదాకా బాగా ఎగువుకి పోనిచ్చి ఏట్లోకి వాలుగా ఒదిలి చేశాము. 

నావ (పవాహంలో మంచి జోరుగా వస్తూ వుంటే నా చేతిలో పున్న 

చుక్కాని జారిపోయింది. దానికోనం నేను గభాలున ఏట్లోకి దూరాను. 

దాంతో నా స్నేహితులు కంగారు పడ్డారు. నేను తెడ్డు పట్టుకుని సడప 

దగ్గిరికి చేరాను; కాని పడవ యెక్కలేకపోయాను. పడపలో పున్న 

స్నేహితులు నన్ను చూసి కంగారు సడడమే కాని తెడ్డు నేతి కందివ్వా 

లని యెవరూ అనుకోలేదు. నేను అల్లాగే ఒకటి రెండు సార్లు వడన 
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రిజిష్టరు ఆఫీసులో రెండో గుమసాపనికి దరఖాస్తు చేశాను. జీతం 

14 రూపాయలు. నేను దరఖాస్తు చే సినట్టుగానే సట్రిజిషా౦రుగారు నా 

దస్తూరీ పరీక్ష చెయ్యాలనీ, తెలివితేటలు చూడ్డం నిమి త్తమై ఒకసారి 

తనని చూడవలపిందనీ నోటీను చేశారు. ఆ నోటీసు నా ఆత్మగౌర 
వానికి భంగకర మని తోచింది నేను “మెట్రిక్యులేషన్ పాసు అయి 
నట్టు సర్టిఫి కెట్టు ఉండగా మళ్ళీ ఈ పరీక్ష ఏమిటి? సీ వుద్యోగం నా 

కక్క_రలేదు “సొమ్మని జవాబు (వ్రాశాను. దాంతో ఆ వుద్యోగం 

తప్పింది. ఏ మనిషి జీవితంలో నై నా యిల్తాంటి స్వల్పవిషయాలతో నే 
జీవిత పంథా మారిపోతూ వుంటుంది. బహుశః ఆనాడు నేను నట్ 
రిజిస్ట్రారు ఆఫీసులో చెరివుంపే ఏమయ్యేవాణ్లో! చెప్పడం కష్టము. 

నేను మ్మెటిక్యులషన్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతూ వుండ 

గానే యిక్కడ రౌడీలతో సే న్నహం చేస్తున్నాననీ, నాటకాల్లో తిరుగు 

తున్నానసీ, చదువు గుంట పెట్ట గంట వాయిస్తున్నాననీ మా అమ్మ గారికీ, 

బావగారికీ, బంధువులికీ తెలిసింది. ఈ విషయం మా అమ్మగారిని చాలా 

బాధ పెట్టింది. నాకు వండి పెట్టడానికి వచ్చిన మా అమ్మమ్మగారు కూడా 

నా అవస చూసి బాధపడుతూ వుండేది. నేనుగీవ కాసు చదువుతూ 

ఉండగానే మా అమ్మగారు నాకు వివాహం చెయ్యాలని 'సంకల్పించింది. 

ఆవంకనై నా దూరాన్ని వున్న నేను అక్కడ ఎక్కడో వుండి పాడై 

పోకుండా ఇంటికి వసానేమో నని ఆమె ఆశ. 

నేను రాజమహేం(ద్రవరం నచ్చాక, మా కుటుంబానికి ఇంకొక 

ఆసత్తు నచ్చింది. మా పెద్దక్కయ్య జానికమ్మగారు చనిపోయింది. 

అప్పటికి ఆవిడికి చాలామంది పిల్లలు పుట్టి పోయారు. చివరికి హను 

మాయమ్మ అనే పిల్ల ఒక్కర్తే మిగిలింది. ఆవిడ చనిపోయేటప్పుడు 

మా అమ్మగారిని దగ్గరికి పిలిచి ఆ పిల్లని ఆవిడ చేతుల్లో పెట్టి 

పిల్లని జ్యాగ త్తగా -సెంచమనీ, ప్రకాళాని కిచ్చి పెళ్ళి చేయ్యమనీ 

చెప్పింది. అందుచేత హనుమాయమ్మ నిచ్చి నాకు పెళ్ళి చెయ్యాలని 
మా అమ్మగారు ఆ(తతపడింది. కాని రాజమహేంద్రవరంలో నాకు. 

వచ్చిన "పేరు ప్రతిషలు విని మా బావగారు మాత్రం నాకు పిల్లని ఇన 

మ ర rm rn - ఆలా. లల 
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డానికి సందేహించారు. చివరికి మెటిక్యులేషన్ పాసయ్యాక కొంత 
ధైర్యం వచ్చి, మా బావగారు నాకు కూతుర్ని ఇవ్వడానికి అంగీకరించారు. 

మా అమ్మగారు అద్దంకిలో వివాహం చెయ్యడానికి నిశ్చయించి 

ముహూ రం పెటించి, క్బురు పంపించింది. నేను మౌ అమ్మమ్మ 

గారిని ముందు. పంపించి 180 సిబ్రపరిలోనో, మార్చిలోనో అద్దంకి 
చేరాను. రాజమహేం(దపరంనించి బెజవాడదారా కాలవమీవ పచ్చి, 

అకడినించి గుంటూరుమీదుగా అంచెబళ్ళమీద అద్దంకి చేరుకున్నాను. 

వివాహం చాలా సామాన్యంగా జరిగింది. కావలసిన బంధుపులు నలు 

గురూ వచ్చి ఐదురోజులూ పెళ్ళి సులుపుగొ 'సల్చారు. మౌ అమ్మ 

గారు నా పెళ్ళితోబాటు మా చెల్లెలు అన్నపూర్ణ పెళ్ళి కూడా చేసింది. 
అప్పటికి అన్నపూర్ణకి సుమారు 8 సంవత్సరాల వయస్సు వుంటుంది. 

మా అమ్మగారు మా పెద్దఅప్పగారు చనిపోయింది కనక అన్నపూర్ణని 

మా వావగారికే ఇచ్చి వివాహం చేసింది. నేను పెళ్ళికి వచ్చేసరినే మూ 

అమ్మగారు కార్య కమం యాసత్తూ నిర్ణయించింది. ము యొ _త్రంఘుద నౌ 

అభి పాయా లెల్లా పున్నా పెళ్ళి జరిగిపోయింది. 

నా వివాహం అయిన వెంటనే మళ్ళీ రాలేతీలో చేరడానికి రాజు 

మహేం[దవరం వచ్చాను. అప్పటికి యమ్. యస్, యమ్. రె ల్వే 

లైను వేస్తున్నారు. ఆ రోజుల్లో బెజవాడనించి సంతమావులూరువరకూ 
3 లు పడింది. నాకు యఫ్. ఏ. పుస్తకాలు ఒక మోపెడు వృంచేవి, 

అనన్నీ ఒక మనిషి నె త్రిని పెట్టి, మా ఊరినించి నడిచి, సంతమావప్పు 

wi వచ్చి, అక్కడ. శ రై లెక్కి, బెజవాడ చేరి, మళ్ళీ సడనమీద రాజి 

హీేం|దవరం చేరుకున్నాను. వివాహనందర్భంలో నేను చెప్పవలసిం 
వల ఆనాటి పెళ్ళిళ్ళసాంపు. "పెళ్ళి అంటీ చేలకిచేలు మూట కట్టుకుని 

బెంగసడనలసిన అవసరం వుండేది కాదు. అయిదురోజులు “పెళ్ళి 
అయినా నలుగురూ కలిసి పనిచెయ్యడంవల్ల సూక్ష్మంగా తేలిపోయేది, 
లకొధికారులై నా పల్లెటూళ్ళో ఉన్న భజంత్రీల మేళం, పల్లకీ, రామ 

డోళ్ళూ మొతమే 'కుదుర్చుకునేవారు. భిక్షొధికారులై నా అరే! పంట 
(బాహ్మణుల అర్బాటాలూ అవ్వీ ఏమీ లేవు, తరవాత నో చేతిమీదుగా 
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నేను మా కుటుంబంలో అయితే ఏమి,_._హనుమంతరావు నాయుడు 

గారి కుటుంబంలో అయితే ఏమి.__అనేక వివాహాలు చేయించాను. ఈ 

వివాహాల్లో ఆర్భాటమూ, అడంబరమూ, (శ్ర మేకాని,ఆ నాటి సౌాలభ్యమూ, 

సౌఖ్యమూలేవని అనిపిస్తోంది. 

ఈ కాలంలో నా సహాధ్యాయుల్ని గురించీ, నహచరుల్నిగురించీ 

కొంచెం (వ్రాసాను. నేటి సల్ కె. వి. రెడ్డినాయుడు నేను రాజ 
"హీం|దవర ౦లో చదువుకి (ప్రవేశించి నప్పటినించీ కూడా నా సహో | 

ధ్యాయి. అతని తండ్రిగారు అస్పబ్ద్' తాలూకా కచ్చేరీలో చిన్న 

బంటోతుగా వుండేవారు. అతను అరుగుమీద కూర్చుని చదువుకో 

వడం నా కిప్పటికీ జ్ఞాపకం వుంది. అతనై చే గాసుళో'౮౦౦6 boy’ 

అంచే.._“మంచి “పిల్లవాడి” కిందే లెబ్ధ, నేను నా సహాధ్యాయుల్ని 

ఏదో విధంగా అదమాయిస్తూ వుండేవాజ. ఇన్ని సంవత్సరా అయిన 

తరవాత ఈ విషయాలు జ్రావకం చేసుకుని (వ్రాయడానికి నేను చాలా 
గర్వపడుతున్నాను. నా మిత్రుడు కూడా అల్లాగే గర్వపడతాడని 
అనుకుంటాను. “ఎటువంటి సామాన్య పరిస్థితుల్లో నించి మేము నిగ 

సాంచుకు వచ్చాము!” అని తలచుకున్నప్పుడు “ఇదంతా నాకే అశ్చ 
ర్యంగా వుంటుంది. తరవాత మునిసిపల్ వ్యవహారాల్లో వెంకటరెడ్డి 
నాకు కొంచెం దూరం అయ్యాడు. -|క్రమంగా రాజకీయాల్లో మేము 
యింకా దూరులమై ఇప్పుడు కేవలమూ (ప్రతికూల రాజకీయ పక్షొల్లో 
వున్నాము. కాని వ్య క్రిగతంగా నా మనస్సులో వున్న ఆనాటి (పేమ 

కేమీ కొరత కలగలేదు. అతనికీ అల్లాగే వుంటుందని నమ్ముతున్నాను. 

మహమ్మదుబజులుల్లా సాే పాబుకూడా నాకు సహాధ్యాయి. అతను 

ఎంతెంత పు స్తకాలైనా బట్టి 'పట్టడంలో మంచి ఘనుడు; ఇంగ్నీష ను బోగా 

(వానా డనే ప్రతీతి వుండేది. అతను వీ. ఏ. అయి, సర్వీసులో పడి 

పోయాడు గనక, ఆ పెన మాకు అంతగా సంబంధం లేకపోయింది. 
ఇక రాజమహేంద్రవరంలో ఇప్పటికీ జీవించి ఉన్న సారంగు భీమ 
శంకరం కూడా నా సహచరుదే. అతని తమ్ముడు సోమసుందరమూ, 
నేనూ సహాధ్యాయులము. భీమశంకరం మాకన్న పెద్దక్రానులో చది 
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నేను మా కుటుంబంలో అయితే ఏమి, __హనుమంతరావు నాయుడు 

గారి కుటుంబంలో అయితే ఏమి.__అనేక వివాహాలు చేయించాను. ఈ 

వివాహాల్లో ఆర్భాటమూ, అడంబరమూ, (శ్ర మేకాని,ఆ నాటి సౌలభ్యమూ, 

సౌఖ్యమూలేవని అనిపిస్తోంది. 

ఈ కాలంలో నా సహాధ్యాయుల్ని గురించీ, న హచరుల్నిగురించీ 

కొంచెం వ్రాసాను. నేటి నల్ కె. వి, రెడ్దినాయుడు నేను రాజ 
“హీం|దవర ౦లో చదువుకి (ప్రవేశించి నప్పటినించీ కూడా నా సహా 

ధ్యాయి. అతని తండ్రిగారు అస్పట్ల్ తాలూకా కచ్చేరీలో చిన్న 

బంటోతుగా వుండేవారు. అతను అరుగుమీద కూర్చుని చదువుకో 
వడం నా కిస్పటికీ జ్ఞాపకం వుంది. అత నై తే కా రాసులో' Good boy’ 

అంపే.__*'మంచఛి "పిల్లవాడి" కిందే రెప. నేను సాన సహాధ్యాయుల్ని 

ఏదో విధంగా ఆదమాయిస్తూ వుండేవాజి, ఇన్ని సంవత్సరా లయిన 

తరవాత ఈ విషయాలు క్రావకం చేసుకుని (వాయడానికి నేను చాలా 
గర్వపడుతున్నాను. నా మ్నితుడు కూడా అల్లాగే గర్వపడతాడని 
అనుకుంటాను. “ఎటువంటి సామాన్య పరిస్థితుల్లో నించి "మెము నిగ 

షహీంచుకు వచ్చాము!” అని తలచుకున్నప్పుడు “ఇదంతా నాకే ఆశ్చ 

రకంగా వుంటుంది. తరవాత మునిసిపల్ వ్యవహారాల్లో వెంకటరెడ్డి 

నాకు కొంచెం దూరం అయ్యాడు. క్రమంగా రాజకీయాల్లో మేము 
యింకా దూరులమై ఇప్పుడు కేనలమూ (ప్రతికూల రాజకీయ పకల్లో 

వున్నాము. కాని న్య క్రిగతంగా నా మనస్సులో వున్న ఆనాటి (పేమ 

కేమీ కొరత కలగలేదు. అతనికీ అల్లాగే వుంటుందని నమ్ముతున్నాను. 
మహమ్మదుబజులుల్లా సా పీబుకూడా నాకు సహాధ్యాయి. అతను 

ఎంతెంత ప్ప _స్పకాలై నౌ బట్ట 'పట్టడంలో మంచి ఘనుడు; ఇంగ్నీ న మ దాగా 

(వాసా డనే ప్రతీతి వుండేది. అతను దీ. ఏ. అయి, సర్వీసులో పడీ 

పోయాడు గనక, ఆ పైన మాకు అంతగా నంబంధం లేకపోయింది. 

ఇక రాజమహేంద్రవరంలో ఇప్పటికీ జీవించి ఉన్న సారంగు భీమ 
శంకరం కూడా నా సహచరుదే. అతని తమ్ముడు సోమసుందరమూ, 
నేనూ సహాధ్యాయులము. భీమశంకరం మాకన్న పెద్దక్రాసులో చది 
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వాడు. చిన్నప్పుడే అతనికి ఈ దేశంలో పెద్ద పెద పరిశమలు సౌగిం 

చాలని ఉందేది. పెద్దవాడయ్యాక వాటికోనం “అనేక (ప్రయత్నాలు చేసి 

కొంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టాడు. రాజమహే బాం(దవరానికి అతను మహ త్ర 

రమెన సేవ చేశాడు. అతని ఆత్మకి శాంతి కలుగుగాక! 

నాకు ఇంకా జ్ఞాపకం చేనుకుంటూ ఉంతే చిట్టూరి సూరయ్య 

భృతులు స్ఫురణకి వస్తున్నారు. వాళ్ళందరిని గురించే (హ్రాయడానికి 

ఈ సద ర్భంలో అవకాశంలేదు కాని, లేకపోతే (వా సేవాథ్డే. వాళ్ళలో 

ఎవ శౌ నా బీవించి ఉంటి దీనికి అన్యథా భావించరస నమ్ముతున్నాను. 

మొళంమీద, అవ్నులై న స్నెహితుల మధ్య వాళ్ళందరికీ ఇ ఇన్టుడుగా 

ఉంటూ కులాసాగా | విద్యార్థి దశ పూర్వభాగం గడిపి వేశాను. 

ఇంక కాలేజీచదువు మాట, 1800 ఫ్మిబవరిలో రాజమహేంద్ర 

వరం ఆర్లు కాలేజీలో యఫ్. ఏ, క్రానులో జేరాను. మళ్ళీ ఆ కాలేజీలో 

చేరడానికి కారకుడు హనుమంతరావు నాయుడుగారే! తమజీతం 00 

రూపాయిలే అయినా, ఒక పెద్దకుటుంబం భరించవలిసి వచ్చినా, మరి 

ఎల్లాగ తంటాలు సడేవారో ఆయనకే తెలియాలి! ఆ పరమేళ్వరుడిశే 
తెలియాలి! నేను “ఈ చదువు గొవైక్క_డం ఎల్లాగ?” అని ఆత్రత 
పడుతూంచి ఆయన ఎల్లాగో డబ్బు సంపాదింప ఇస్తూ ఉండేవారు, 

యఫ్, ఏ. లో ప్రవేకచడానికి కావలిసిన బీతంకూడా అల్లాగే ఇచ్చారు; 

దానికి ఆయన ఇంట్లో వాళ్ళు సహజంగా కొంత బాధపదేవాళ్ళు. ఆయన 
భార్య లక్ష్మమ్మగారు మాతం మహాఇల్లాలు, హనుమంతరావు నాయుడు 

గారు నన్ను తన బిడ్లలకంటె కూడా ఎక్కువగా ఆదరిస్తూ ఉంటే, 
ఆమె కొంచెం అయినా బాధపడేది కాదు. నాయుడుగారి తల్లి కొంత 
మమకారంతో ఏదో బాధపడేది కాని నాయుడుగారు లెఖ్ల పె-ట్రేవారు కారు; 
వాళ్ళకి ఏదో విధంగా సమాధానం చె ప్పేవారు. ఆయనా "నేనూ కలును 

కున్న వేళావ శేషం ఎట్లాంటిదోగాని ఆయనకి నే నంపే అంత వాత్సల్యం 

ఉండేది. 

అప్పట్లో, మా కాలేజీ పరిస్తితులు కొంచేం (వ్రాసాను, కాలేజీ 

(పిన్సిపాల్ మహావిద్యావే త్త త అయిన మెట్కాఫ్, ఒక్క. రాజమహే టాం[ద 

గ. 
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వరంలోనే కాక, ఆం|ధ్రదెశంలో ఉన్న ఆంగ్ల విద్యావంతు కెందరో 

ఆయనకి కృతజ్ఞులై ఉండాలి. ఆయన. విద్యా రుల్ని తనదిఇలకొం"టే 

కూడా ఎంతో “అప్యాయంగా చూసుగునేవాడు. ఆయనే లభఖలూ, 

ఇంగ్లీషూ, షేకుపయరూ కూడా అత్యద్భుతంగా చెప్పేవాడు. టి 

అ రోజుల్లో హెన్సుమన్ అనే అత నాం ప్ “ఎసెల్గా వుంచేవాడు. 

యమ్, రంగాచారిగా రు భూడా ఒక (పొ సొన రే. ఆయన ఇంగ్లీషు ద ప్ప 

వాడు అనుకుంటాను, రామలిం నయ్యిరు ఆనే (ప్ ఎసరు ఫజిక్చు చ అస 

వాడు, బజులుల్లాలాగి నారు దిట్ట స్ట అలవాటు పుంఉదికాదు. చదువు 

మీద కూడా అంతగా శ్రద్ద వుం చేదికొదు. కొని చదివిన రొస్ఫేష్రూ పా 

గోర చ చదివి (పొ "ఫసర్జి అధిమానం సంపాదించేవాథి, 

రోజుల్లో చదుపు చాలా హెచ్చుస్తాయిలో. పుండది. ఎపీ. ఏ. 

కానులోనే ఇంగ ఏలో ఛాసరు, దీక్వెస్సే, రో CE: యుదలయినవారి 

పక్టింంర్నీ చెప్పవారు. హిష్టరీలో (ప్రపంచ చ చర్మిత అంతా సుణ్జింగా 

చెప్పేవారు. లెఖ్రలలో ట్రిగ్నామెటీ, ఆర్టీ దా బాగా బోధించేపారు, 

అస్త యివ్ సైన్సెస్ కూడా దాగా చె "స్పేవారు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా 

మెట్కాఫ్ వడ్రంగం మొదలయిన చేతివనులుకాలేజీలోఆందరికీ నేర్చించే 

వాడు. ఆయన దానికి కారణంగా “సీ ఇంటి సామా(గ్రి నువ్వు చేసు 

కోవడమూ, నీ ఇల్లు నువ్వు కట్టుకో వడమూ నేర్చుకోవాలని చెప్పే 

వాడు తన కష్యకోటిలో జాతీయాభిమానమూ, జూతీయసంపదాయమూ 
బాగా నృద్దిచే సేవాడు, 

ఈ కాలంలోనే నారు బాగా గద్దెన తగాదాలూ, కొట్లాటలూ 

సంభవించాయి. నా భవిష్యత్తు విషయంలో ఎంతో ఆశ పట్టుకున్న 

హనుమంతరావు నాయుడుగారికి ఇతర బింధుమ్మిత్రులికీ ఎంతో! ఆదుర్ధా 

కలగజేళాను. కొట్లాటలు, కేసులు, ఒకటేమిటి? తెల్లవారి లే స్టే రాతి 

అయ్యేలోగా ఏమి వస్తుందో తెలిసేది కాదు! 

ఆ కాలంలో నాలో ఎక్కడలేని చొరవా, అృాయిత కామూ 
వుండేవి, ఎవరైనా నన్ను కొంచెం “ఆగ అన్నా రంజీ చెయ్యెత్తి 
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మాట్లాడే టంత గోరోజనం వుండేది. చివరికి హనుమంతరావు నాయుడు 

గారు కూడా నన్ను అదిలించలేని స్థితి వచ్చేసింది. ఈ స్థితిలోనే 1891 

వేసవికాలంలో కాకినాడలో కొందరు నాట్యకళాభిమానుల కోరికమీద 
.నాటకా లాడడానికి అంగీకరించి అక్కడ మకాము వేశాము, అస్పట్లో 

కాకినాడలో కూడా తాలింథానాలూ, వాటికి సంబంధించిన గందగోళాలూ 

చాలా హెచ్చుగా వుండేవి. 

సింగితప్ప అబ్బాయి అనే వేపారిపంతులు ఈ తాలింఖానాలకీ, 

అందులోని వసాదులకీ గురువు. మనిషి మంచి ఆజానుబాహువు; 
అప్పటికే అతనికి 50 ఏళ్ళు పైగా వుండేవి; మీసాలు, కనుబొమ్మలు 

నెరినిపోయి వుందేవి; పెద్ద బొబ్బకూడా వుండేది. కాని, మనిషి మంచి 

భీకరంగా వుండేవాడు. వృత్తి త్ర ఆయుర్వేదవై ద్యం. అస్పట్లో పెద్ద 

వాళ్ళందరితోనూ ఆయనకి వై ద్యసంబంధం వుండేది. ఆయన పెద్ద 

వాళ్ళల్లొ' పెద్దవాడు; రౌడీలలో రౌడీ! ఆ కాలపు కాకినాడ చరిత్రలో 

ఆయన ముఖ్యప్మాతధారి. సామాన్యంగా నాటకాలకి ఇల్లాంటి పలుకు 

బడిగల బలశాలుల సాహాయ్యం ఎప్పుడూ అవసరమే. ఆ రోజుల్లో 

నాటకాల శాంతి భద్రతలు ముఖ్యం గా వాళ్ళమీద ఆధారపడి వుండేవి. 

ఆనాటి కాకినాడలో ఏ కసరత్ చేసినా, కర తిప్పినా (ప్రత్యక్షంగానో 

పరోక్షంగానో ఆయన శిష్యుడు అయి తీరాలి! 

అందులో తాడి వెంకటరత్నం, ముమ్ముడి వెంకటరత్నం, 

బావాజీ మొదలయిన ముఖ్యులు బాగా (ప్రఖ్యాతి సంపాదించారు. ఆ తాడి 

వెంకటరత్నం మరీ ఒడ్డూ పొడుగూ, కండపుష్ట “ఉన్నమనిషి. మా 

హనుమంతరావునాయుడుగారు ఈ మనిషి ఒదూ పొడుగూ చూపి 

నాటకం బందోబస్తుకి ఇతన్నీ, ముమ్ముడి వెంకటరత్నాన్నీ, బావాజీనీ 

దగ్గిరికి జేర్చుకున్నారు. అంటీ వాళ్ళకి నాటకాలకి (ఫ్రీటిక్కెట్లు ఇచ్చి 
గౌరవించారన్నమాట. మానాయుడుగారు ఆ తాడి వెంకటరత్నాన్ని 

చూసి ఆయన బలశాలి అనీ, ధై ర్యవంతుడనీ అపోహపడడంలో 

ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు. ఈ శాండోల బలం నమ్ముకుని నాయుడుగారు 
అబ్బాయి తోడ్పాటు ఆశించలేదు. ఒకటి రెండు నాటకాలు అయ్యాక 



నాటకాలు 43 

సింగితం అబ్బాయి మేనల్లుడు గోపా లకృష్ణుడు ్రటీక్కెట్లు ఇవ్వాలని 

అడిగాడు. ఆయన ప్రీటిక్కెట్ర టు ఇవ్వలేదు. దాంతో అతను అన్నాయి 

దగ్గిరికీ వెళ్ళి “చూశావా! సీ కిష్యులు వెంకటరత్నం వగైరాలని ఆసరా 

చేసుకుని నిన్ను తోసిపళా,”” రని పురి ఎక్కి_ంచాడు. ఆధ్బాయి సాదా 

ఇంగా అరుగు దిగపందానే ఈ తాలింఖానా జనానా నంతసీ స్వాధీనంలో 

వుంచుకునేవాడని (ప్రతీతి. మనిషి అకారణంగా తొందరపడే స్వభావం 

కలవాడు కాడని కూడా చెప్పువారు. అయిత్తే తన చునేలుతు పచ్చి 

పురి ఎక్కించేటప్పటికి అతను కొంచెం తొందర సడ్డాడు, 

మర్నాడు మా నాటకం హోలుమీద రాళ్ళు పడ్డాయి, మా వర్చీలో 

వున్న ఈ తడి వెంకటరత్నం వగ్గె రాలు ఏయటిగి “నచ్చి, రాజ్య వేన య 

వాళ్ళని సట్టుకున్నారు. ఆ పట్టుబడ్డ వాళ్ళలో 5 గోపాలకృము డున్నాడు. 

వాళ్ళతో కొంత కొట్లాట జరిగింది. ఆపైన ఆ గ్ స్థాలకృష్టుడు మేన 

మామతో చెవ్ప్చుకోగా. అతను కదిలి వచ్చాడు. వెంటనే మా సెండాలు 

మీదిక్కీ మేము వున్న యింటి మీదికీ ఆ అన్బాయిసేన కదిలి వచ్చింది. 

మేము తలుపులన్నీ వేసుకుని లోపల కూర్చున్నాము. యనమం్యడ్ర 
_ కొండయ్య అనే అతను ఇ ల్రెర్కీ నచ్చి చీకట్లో మేడమీద కిటికిలో 

కూర్చున్న నన్ను ఒక్క దెబ్బ తీశాడు, ఆదృష్టవళాత్తు ఆ దెబ్బి 

కొంచెం ఊచకి దూసుకుపోవడంచేత నాకు గట్టిగా తగలలేదు కాని, 
లేకపోతే మూతి వగలవలసిండే! 

ఈ దెబ్బతో బాగా పొరుషాలు రేగాయి. “మా సహాయం 
లేకుండా నాటకా లాడతారా!” అని అన్బాయి పార్టీ వాళ్ళూ, “సే 
ముండగా మీ కేమీ సరవాలే "దని తాడి వెంకటరత్నం ముఠావాళ్ళూ 

చెలరేగారు. మా నాయుడుగారికి బాగా పొరుషం వచ్చింది. ఆయన 
అల్లరి చేస్తే యడిసి వెళ్ళిపోతామా! నాటకాలు అఆడనలసిందే!" అనీ 

నిర్ణయించారు. ఇల్లాంటి విషయాల్లో నాయుడుగారు చాలా పట్టుదల 

-. మనిషి. మొత్తంమీద బందోబిస్తుతో నాటకాలు ఆడాము; అది ఆంత 
టితో ఆగలేదు. “విచ్చలవిడిగా ఊరేగుతామి” అనే (ప్రగల్భాలు. 
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మా ముఠాలోనింలీ “ఊరేగితే తంతాముి” అనే (వ్రగల్భాలు వాళ్ళ 

ముఠాలోనించీ బయలుదేరాయి, 

ఇలా వుండగా నాలుగయిదురోజుల్లొ' దేవుడి ఊరేగింపు 

వచ్చింది. ఆ ఊరేగింపులోకి మేము కొందరర తయారయ్యాము. తాడి 
వెంకట రత్నం ధీమాకబుర్ల వల్ల మెము ఎదటివాళ్ళ బెదిరింపులు లక్ష్య 

పెట్టలేదు. ఉత్సవం కాకినాడ “బజారు దగ్గిర మపీదుదాకా వచ్చింది. 

అంతవరకూ ఏ గం(ద్రగోళమూ రాలేదు. ఇంక ఇంటికి వళ్ళిపోదా” 
మని అనుకుంటూ వుండగా అ ఎదటనించి “ ఘల్లుఘల్లు" మని గొలును 

చస్పుడు చేసుకుంటూ అబ్బాయి న్వయంగా "మా మీదికి వచ్చాడు. 

అతని చేతుల్తో చెయ్యెత్తు బాణాక(ర (ప్రత్యక్ష మయింది, ఆ కరకి 
ఆ చివరనించి ఈ చివరిదాకా ఒకే గొలుసు! మనిషి తన ముఠాతో 
కేవలం కాలాంతకుడులాగ వచ్చి పడ్డాడు. పడుతూనే వనాద్ తాడి 

వెంకటరత్నాన్ని ఓర దెబ్బ తీశాడు! దాంతో పక్కని నిలబడ్డ నాకే 

గం త్రింది! తాడి వెంకటరత్నానికి నఖకిఖపర్యంతమూ దెబ్బతగిలింది! 

అబ్బాయి, ఆ తరవాత తాడి వెంకటరత్నానికీ, ముమ్ముడి వెంకట 

రత్నానికీ కూడా తగిలేటట్లుగా ఒక్క. దెబ్బ కొట్టాడు. ఇది ఎందుకు 

ఇంత వివరంగా వ్రాస్తున్నానంపే__ఆ నాడు అబ్బాయి పోరాటపుచాక 
చక్యాన్ని వుదహారించడానికే! అతని నేర్పు, సాహసమూ అత్య 

ద్భుతంగా వుండేవి. దెబ్బ కొట్టడంలో మంచి శాస్తోం కంగా కొట్టాడు. 

మూడో దెబ్బ తగిలే సరికి ఇంత బలమైన మనిషీ ఒక్కసారిగా, కాలికి 
బుద్ది చెప్పాడు! 

అప్పటి కింకా తాలింథానాల్లో దెబ్బ నేర్పుగా కొట్టడమూ, 

ఎదటివాళ్ళు కొ-శుటప్పుడు ఒడుపుగా తప్పుకోవడమూ, నేర్పుతూ 
వుండేవారు. ఇంగ్ న గ సురాజ్యం వచ్చి అప్పటికి కొంచెం కాలమే అవడం 
చేత జాతిలో యింకా ఆ విషయంలో (ప్రావీణ్యం మిగిలే వుంది. 
సెంగితం అబ్బాయి ఆ రోజున మా జనంమీద వీరవిహారం చేశాడు. 

నాతోకూడా వుండిన దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య అనే మా (పధాననట 
కుడికి తల పగిలిపోయి మెదడు బయటపడింది. నాకు చేతులమీదా, 
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బుజాలమీదా దెబ్బలు తగిలాయి. మాలో ముమ్ముడి వెంకటరత్నం 

మాతం ఎదటివాళ్ళ దెబ్బలు తిని మమ్మల్ని కాచాడనే చెప్పాలి. 

ఈ స్థితిగతుల్లో నేను, విధిలేక పక్కనే ఓరగా తెరచివున్న 

ఒక కోమటియింట్లో దూరాను. ముమ్ముడి వెంకటరత్నం సుమారు 

200 దెబ్బలు తిని పడిపోయాడు. నిజంగా ఈ ముమ్ముడి వెంకటరత్నం 

మారు అడ్లపడి, దెబ్బలు కాయరపోతే ఈ చరిత అంతా జరిగేదే కాదు! 

వాళ్ళు వడీపోయిన కొంత "'సవటికి పోలీసు లంతా యభఖ్యాపరారంగా 

విచ్చేశారు! వాళ్ళతోబాటు నేనూ బయటపడ్డాను! పోలీసులు మామూలు 

నాటకం జరిపించి అస్పట్ల్' వాళ్ళను ఆసుపత్రిలో చేర్చా గు. మూరు పట్టు 

దలలు హెచ్చాయి. ఆ ఊళ్ళో యింకా నాటకాలు ఆదాము. తరవాత 

పోలీసువాళ్ళ సింగితం అబ్బాయి మీదా అతని యోధవర్గం నిదా రేసులు 

పెట్టారు. కాని సొత్ష్యం ఎల్లాగ? ఎవ్వరూ సొత్ష్యం పలకదానికి సాహా 

సించలేదు. అందరికీ సాక్ష్యం చెవితే ఏమి కొంప ములుగుతుందో 

అన్న భయమే! శేసు విచారించే మేజస్ట్రీటుకి కూడా భయమే అయింది! 

అ భయంచేతనే చామర్హ కోటలో విచారణ జరిగింది. విచారణ 

జరిగిన తరవాత సాక్ష్యం లేదనే రారణంచేతో కేసు కొయేళారు. దాంతో 
మా కసి మరింత హెచ్చయింది. మమ్మల్ని నడిబశారులో కొడికే శేసు 

లేకుండా పోవడమా!” అని బాధ కలిగింది. దీనికి ఎల్లాగయినా (ప్రతీ 
కారం చెయ్యాలనే పట్టుదల కలిగింది. ఇదీ కాకినాడ చరిత్ర! 

కొద్ది రోజులకి నేను కిటీకీలో కూర్చుని వుండగా కొట్టిన యన 

మం(డ కొండయ్య అనే అబ్బాయి పార్టీమనిషి ఒకనాడు రాజము బాం(ద్ర 
వరం వచ్చాడు. అతను వ ర్రకులదగ్గిర లెఖ్లలు (వొస్తూ వుండేవాడు. 
అతను ఊళ్ళోకి వచ్చాడని తెలిసీ “ననూ, "మాదిరెడ్డి వెంకటరత్నం 
నాయుడుగారి తమ్ముడు చలపతిరావూ.__ (అతను తరవోత చని 
పోయాడు మరికొందరు జట్టువాళ్ళమూ బయలుదేరి దారికాశాము. ఆ 
కొండయ్య ఊకో సని చూసుకుని కాకినాడ వెళ్ళడానికి పడవ ఎరా 
లనే వుదైళంతో ఒం కొద్దు బండిమీద ధవ శేశ్వరం వెడుతున్నాడు. అప్ప 
టికి సాయంకాలం సుమారు 4 గంట అయింది. “నమయం డొతి 
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కిందిరాకొ అని నేను ముందుగా వెళ్ళి బండి దిగమన్నాను. అతను 

' దిగకపోలే ఒం కెద్దుబండి ఎదటకి వెళ్ళి ఎద్దుని విప్పివేసి కాడి పెకి 
ఎ శ్రివశాను. ఆ మనిషి అమాంత౦గా లుంగజాట్టుకుని రీందికి డారాడ్డు. 

వెంటనే చలపతిరావు, జట్టు జనాధ్యా నేను కలిసి అతన్ని పచ్చడికింద 
బితకగొట్టాము! 

ఇది జరిగింది రాజమహేంద్రవరం తాలూకాకచ్చేరి ఎదట! ఆర్హు 
కాలేజీకి 100 గజాల దూరంతో వున్న మెయిన్ రోడ్డుమీద! జనం. 
గుంపులుగా చేరారు గాని, ఎవహ్హా “ఇదేమి?” టని దగ్గిరికి రాలేదు, ' 
గట్టిగా కొట్టి వేసిన తరవాత మేము మా దారిని పారిపోయి, గోదావరి 
ఒడ్డున వున్న స(తివారి దొద్దో పడ్డాము. కొందరు మొదట మా వెంట 

పడ్డారు; కాని చివరికి యడిసీ చక్కాపోయారు. మేము కొడుతూ 
వుండగా దుగ్గిరాల కాశీవిశ్వనాధం అనే షావుకారూ (ఆనరరీ బెంచి 
మేజిస్ట్రీటు,' కొరళ్ళు సుద్బారాయడూ (టి. డి. సి. కా కాకినాడ కలిసి 
ఫీటన్మీద వస్తున్నారు. వాళ్ళుకూడా చూసి చక్కాపోయారు; అంతే! 

తరవాత పోలీనులు నా మీద శేసు పెట్టారు. మాదిరెగ్టిచలసతి 
రావు, నేనూ ముద్దాయిలము. పోనీనులు అన్యాయంగా హనుమంతరావు 
నాయుడుగారిని కూడా ముద్దాయిగా చేర్చారు. కేసు నడిచింది. నా జీవి 
తంలో తీగమీద నడిచిన ఘట్టాల్లో ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. ఆ చలసతి 
రావు పేడరె చేస్తూవున్న వెంకటరత్నం నాయుడుగారి తమ్ముడే! 

అయినో అతనికీ "ఈయనికీ పడేదికాదు. అతను తమ్ముడికి యింట్లొ* 

భోజనం అయినా పెళైవాడు కాడు. అతనికి తన సంఘం తాలూకు 
బంధువులు అనేకు లున్నారు కాని, ఎవ్వరూ సహాయవడేవాశ్ళే లేక 

పోయారు. ఎవరి మట్టుకు వాళ్ళే వెనక్కి తీశారు, 

ఇక నా సంగతి చెప్పనే అక్కరలేదు కదా! హనుమంతరావు 
నాయుడిగారి భవిష్యత్తు దానిమీదనే ఆధారపషశ్రివుంది. పోలీసులు వార్డు 
అనే ఒక 'పెద్దప్టీడర్ ని పెట్టారు. మా దగ్గిర ప్రీడరు ఫీజు మాట అల్లా 

వుండగా వక "లనామా ఖర్చులకి రూడా 'డబ్బులేదు. అల్లాంటి స్థితిలో 

మాకు తోడ్పడింది మంచిరాజు పాపారావు. అతను శేవలం తేలుగు 
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వకీలు. పెగా, చెట్టుకింద వకీళ్ళలో ఒకడు! కాని (ప్రయోజకుడుగా 

పేరుపడ్డాడు. అతను వకా ల్లనామా ఫీజు ఎనిమిదణాలూ కూడా చేతిది 

పెట్టుకుని వకాలా దాఖలు చేశాడు. వెంకటరత్నం నాయుడుగారు తన 

తమ్ముడి విషయంలో అంతగా గద్ద వహించకహపోయినా, అతని కులస్టు 

డైన సామినేని బుచ్చిఅబ్బాయి నాయుడు,___(రిటెర్లు సబ్ బడ్డి తాయ 

సూర్యప్రకాశరావు (తహాసీల్లారు గార్లు మమ్మల్ని పిలిచి శపమిటిరా 

అబ్బాయిలు! ఇట్లాంటి "కేసు వచ్చిం దేమిటి మీ మీద?” అనిఆడిగారు. 

మేము వున్నది 'పున్నట్లుగా చెప్పాము; ఆ నూర్యసకాశ రావునాయుడు 

గారు నన్ను పిలిది, “మిమ్మల్ని వాళ్ళు ఏ వేళ కొటారు?” అని అడి 

గాడు. “రాతి” అని చెప్పాను. “వాళ్ళు ర్యాత్రి “కొడిశే మీరు పగ 

లెందుకు కొట్లారు!” అని సంయు క్రికంగా అడిగి మామీద నేరం 

ఆరోపించాడు! కేను నడిచింది. 

మేమంతా, మమ్మల్ని కాకినాడలో కొడితే వాళ్ళమీద సొశ్ష్యానికి 

ఎవ్వరూ రాలేదు గదా! ఇప్పుడు మేము వాళ్ళని కొడితే ఈ ఊళ్టోవాళ్ల 

సాక్ష్యానికి ఎల్లా వస్తారో చూడా మనే ధీమాతో వున్నాము! పోలీసులు 

ఘరానాగా దుగ్గిరాల కాశీవిశ్యనాథం, కొరళ్ళు సుబ్బారాయుడుగార్హ్ల నిద్రరినీ 

సాక్ష్యం చేశారు. సుబ్బారాయుడికి “కాకినాడనించి సాఖ్ష్యానికి వ క్ 

ప్రాణాలు అరిచేతిలో పెట్టుకుని రావాలి అనీ ధవశేశ్వరం రాజమహే హీం[ద్ర 

వరాల మధ్యన మాట దక్క” దనీ ఆకాశ రామన్న ఉత్తరం వెళ్ళి 

పోయింది. ఇంక నేనూ చలపతిరావూ కలిసి ఒకనాడు రాతి 12 గంట 

లకి దుగ్గిరాల కాశీవిశ్వనాథం ఇంటికి వెళ్లాము. తలుప్ప కొ"పసరికి అతను 

ఉలికిపడి లేచి వచ్చాడు. మేము కా _స్హ 'శమాయించి, మామీద సాక్ష్యం 

చెప్పడం సబబు కాదని చెప్పాము. చలపతిరావు కొంచెం మొరటు 

తనంగా “మా మీద సాక్ష్యం చెప్పి, మా కే ఆరునెలలో శిక్ష వేయిం 

చిన్నా తిరిగి వచ్చిన తరవాత నీ (ప్రాణాలు దక్కవు సుమా!” అని బెది 
రించాడు, 

ఏ మైతేనేమి, తీరా సాక్షానికి వచ్చేసరికి దుగ్గిరాల కాశీవిశ్వ 
నాథం “దెబ్బలాట జరుగుతూ వుంటి చూచాననీ, తక్కడ దెబ్బలు 
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తగులుతూ వుంటే తనకి గీర ఎ త్తిందన్తీ ఇంక అక్కడ ఆగలేక 

వెళ్ళిపోయాననీ, ఎవరు కొట్టారో చెస్పడం అసాధ్యం,” అనీ చెప్పాడు, 

కొరళ్ళ సుబ్బారాయుడు సాక్ష్యానికి రానేలేదు. ఆతనికోసం కేసు రెండు 
మూడు వాయిదాలు వేశారు; గాని చివరికి పోలీనులు అతని సాక్ష్యానికి 

నీళ్ళు వదులుకున్నారు. చివరికి కేను విచారించిన మేజిస్ట్రీటు మేము 
నేరం చేసివుండడానికి అవకాశా లున్నాయనీ, కాని, శిక్షించడానికి తగిన 
సాక్ష్యం లేదనీ వ్రాసి కేను కొస్తేశాడు. 

50 ఎళ్ళయిన తరవాత ఇప్పుడు ఆ విషయం తలచుకుంపే 

నాకే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఆనాడే ఏ ఆరునెలలో శిక్ష వేసి జైలుకి 

పంపించి వుంటే, కః జీవితం ఏ పంథాసక్తేదో, ఏ మైపోయేదో ఆ 

పర మేశ్యరుడికే ఎరుక! కాలు అణుమ్మాతం. జారితే అథఃపాతాళంలోకి 

సడిపోయె స్పితిలోనించి బయటపసశ్డాము. ఎప్పటికప్పుడు కొండయ్య 

చచ్చిపోతాడనీ, కేను కూసీ శే సవుతుందనీ భయంకరమైన వా ర్రలు 

వస్తూవుండేవి. కాని, (ప్రారబ్దం ఎల్లా నడిపిసోందో ఎవరు చెప్పగలరు? 

కాకినాడలో అక్రమంగా కొట్టినప్పుడు మేము | (బతకడమూ దై వికమె; 

మేము మళ్ళీ కొండయ్యని కొట్టినప్పుడు అతను (బ్రతకడమూ దెవి 
కమే! ఈ సంఘటనలన్నీ దై వికంగా ఈ జీవితపు భవిష్యళ్తు ఈ 
వీధంగా నిర్ణయించాయి. 

ఈ గాథ సందర్భంలో ఆనాడు నా మనోభావాల పోకడలు 

కొంచెం (వానాను. పాఠకులు వాటిని గురించి, ఈనాటి శాంతిసూ(శత్రా 

లతో ఆలోచి స్తే లాభంలేదు, నేను ఎన్నో సాహసకార్యాల్లోపడి, (పమా 

దావస్థలు తప్పించుకున్నా నం పే దానికి దై విక మైన బలం అల్లా వుండగా, 

నేనీ చేసిన పనిలో ఓక న్యాయం వున్న దనే "విశ్వాసం కూడా నాకు 

తోడ్చడిందనుకుంటాను. కొండయ్య ని మెయిన్ రోడ్డుమీద వుతికే 
సాహనం వచ్చిందంటే, దానివెనకాల నా మనస్సు ఎంతగా ఆందోళన 

పడిందో గమనించాలి. కాకినాడలో అర్ధర్యాత్రి వేళ మమ్మల్ని అక్ర 
మంగా కొట్టారు; వాళ్ళమీద న్యాయంగా కేసు పెడితే న్యాయపక్షాన్ని 
సాక్ష్యం ఇచ్చేవాశ్లే లేకపోయారు! చివరికి వాళ్ళకి కాస్త బుద్దిచెప్పే 
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పెద్ద మనిషి కూడా లేకపోయాడు! అందుచేతనే నా మనస్సులో 

బయలుదేరిన థ్రీ వ్రమెన (పతీకార బుద్దిచత నే నిందుకు పాల్పడ్లాను. 
న్స్ 

ఆ రోజుల్లో నా దునః ప్రకృతి అల్లా పుందేది. బహుశః అల్హాంటిల 

ఇస్పుడు "జరిగితే (పతీకారం మరో రూపం ధరించేదే యూ! 

ఈ కేసు నందర్భంలో నేను చూపించిన ఛైర్యం తలుచుకుంటే 

ఇప్పటికి కి నాకే ఆశ్చర్యం ౦గా వుంది. కొట్రడం "అం'పే నలుగురూ 

కొట్టారు. కాని, కేసు వచ్చేటప్పడికి అంతా జాన అయిపోయారు. 

ఏ పాసమూ ఎరక్క_పోయినాా నాకు అన్నివిధాలా సంరశీకిలుగా 

వుండిన హనుమంతరావు నాయుకుగారు కూడా కేసులో ఇరుసు న్నారు, 

ఎందుకె నా డబ్బు కావలి స్ట, ఎల్లాగో ఆర్ల్హాగ నంపాఏంచి షవ్వగలరు 

గాని, అయన ఇల్లాంటి సిల్ల స మ్మేరీలకి కూడా ఎర్కుడ్ అవస్త సడ 

గలరు? ఈ విషయంలో ఆయన రూడా నిరుత్సాహాపర్డాయు. యితే 

నేను చేసిన దాంట్లో ఏమీ తప్పు లేదనే ఒక ఘనవిశ్వాసంవల్ల పై muy 

చిక్కబట్టుకుని బయటపడ్డాను. 

స లోధ్యాయు లంతా “నేను ఈ రొతీగందర గో భాల్లో నడి సోయా 

ననీ, ఇంక బయటపడడం అనాధ్యం అనీ” అనుకుంటూ వుంచ వాళ్లు, 

నాకు మాతం ఎందుచేతనో నిస్పృహ కలగలేదు. ఇన్ని గ త్ 
పడినప్పటికీ నాకు చదువుమీద మాతం అత్షుం తప్పలేదు. pa 
ప్రకారంగా పొఠాలు చదువుతూనే వుండేవాణి. ఆ విషయంలో మాతం 

నా మనస్సు ఏ విధంగానూ చెదరలేదు. 
కాలేజీలో నేను మెట్కా.ఫ్ అధిమాన శిష్యుల్లో ఒకిడ్ణి. నేను 

నాటకాల గందగోళంలో వున్నా, నామీద కేసులు నతివినా ఆయనే 
నన్ను ఒక కంటితో కాపాడుతూ వుండేవారు. ఒకసారి చింతలూరి 
కృష్ణాంావూ___(ఆయన ఇటీవల చనిపోయినటు ట్లు వింటున్నాను... నేనూ 

తగువులాడుకున్నాము. అతను నాకన్న పెద్దవాడై. వుండి నేను ఒంట 
రిగా వున్నప్పుడు నన్ను కొట్టాడు. నేను అదును చూసుకుని, కొందరి 
జట్టు చేర్చుకుని, అతన్ని మళ్ళీ కొట్టి కసి తీర్చుగున్నాను. ఆస్పట్లో 

T4 

yo 
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నౌ మనస్తత్వం అంతే! ఆపైన కృష్ణారావు మెట్కాఫ్తో ఫిర్యాదు 
చేళాడు. మెట్కాఫ్ మమ్మల్ని ఇద్దర్నీ ఎదట నిలబెట్టి, “ఏమిటి సమా 
చారం?” అని అడిగాడు. నేను అక్షర మైనా తప్పకుండా వున్నవి వున్న 
ట్లుగా చెప్పి వేసి “నాకన్న పెద్దవాడై పై క్రాసు చదువుతూ వుండి మాట 
పట్టింపు మాత్రానికి నన్ను కొట్టాడు. కనక నాకసి తీర్చుకున్నాను” 
అన్నాను, 

దానిమీద దొర కేమీ తోచలేదు. కృష్ణారావుకేసి చూసి, “దాని 
కేమి చెబుతా? వని ఆడిగాడు. వగా “నీకు ఏమి శిక్ష వెయ్య 
మన్నాపు'' అని కూడా అడిగాడు. “అది నేనేం చెబుకాను; మీ 

" అన్నాడు కృష్ణారావు. దొర విచారణ మర్నాటికి వాయిదా 
వేశాడు. మర్నాడు మెట్కాఫ్, మూడు రోజులు తన ఇంటిదగ్గిర పని 
చెయ్యడమే శిక్షగా విధించాడు. అది బహు ఆనందదాయకమూ, విద్యా 
దాయకమూ అయిన శకి! మెట్కాఫ్ బొమ్మూరు మెట్టమీద తను వుండే 
చోట రాబ్ళ పేర్చి రోడ్డు వేస్తూ వుండేవాడు. ఆ కొండమీద ఎస్సుడూ 
ఏదో పని చేస్తూ వుండేవాడు. నేను కూడా ఆయనతోబాటు పనిచేశాను. 
ఆయన పనిచేస్తూ వుంటే అనేక విషయాలు బోధసరుస్తూ వుంచేవాడు. 

యిషం,” 
(an) 

మెట్కా-ఫ దొరకి రాజమహేంద్రవరం అన్నా తనకిమ్యలన్నా 
చాలా అభిమానం. నేను తరవాత చాలా కాలానికి ఇంగాండు వెళ్ళి 

యా 
నప్పుడు ఆవకాయ తీసుకు వెళ్ళి ఆయన్ని చూళాను. మెట్కాఫ్ దంప 
తులు నన్నెంతో ఆదరించి భోజనంపెట్టి పంపించారు. అయన ఉండే 
చోటికి రాజమహేం[దవరంనించి, వెదురు మొక్కలు తీసుకువెళ్ళి, 
వాటిని రాజమహేంద్రవరం స్మారక చిహ్నలుగా తనగదిలో "పెటు 
కున్నాడు. ఇంకా ఆ గదినిండా రాజమహేం(దవరం చిహ్నాలు అనేకం 
వున్నాయి. మెట్కాఫ్ నాయెడల ఎంత శాంతం చూసించేవాడో, 
నేను ఆయన యెడల అంత స్వేచ్చ కనదిరచే వాణ్ణి! 

ఒకరోజున ర్మాతి నాటకంలో వేషంవేపి పొద్దున్నే కాలేజీకి 
వచ్చాను. హడావిడిగా రావడంలో రాత్రివేషం తాలూకు పౌడరు కొంచెం 
వుండిపోయింది. ఆది పృరాణపండ మల్లయ్యకశాస్తుల్లుగారి కాసు, 
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ఆయన క్లాసు చాలా కులాసొగా పుండడంచేత దాగా శ్రద్దగా చింటు 

న్నాను, 'ఇల్లా వుండగా మల్లంపల్లి పీరా ఇిచుడు అనె ఒకో “సహాధ్యాయి 

నా పౌడరు చూసి సూళనగా మహాటాడచం ఆరంధించాడు. ఒకటి రెండు 

సార్లు సహించుకుని,అతను అదేపనిగా విసిగించడంచేక దాగా చిరారుసడి, 

శాస్తుల్లుగారు టి టోర్దుకేసి తిరిగి పుండగా, వెనక్కి తిరిగి పెబ్బునే ఓక్క 

చెంపకాయ లాగాను! దాంతో ద సంతా గొల్లుమన్నారు! శాస్తురల్లుగారు 

చట్టున నాక్లేసి తిరిగి విషయం అంతా (గ్రహించి, “ఏమురా, నీర 

భద్రంతో "షక్ హాండ్ చేశావా ఏమటి”ి అన్నారు! రాసు మరింత్త 
౧% 
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గొల్లుదున్నారు! 

ఈ వషయం అంతా సహజంగా మెట్కాఫ్ దగ్గరికి ఫిర్యాదుకి 

వెళ్ళింది. 'మెట్కా-ఖ నన్ను సరీక్షీకి పంసించరుండా సిలిపిచేసా' నని 

బెదిరించాడు, దానిపై న నేను వీరభ దడికి షమానము చెప్పడంతో ఆ 

వ్యవహారం సద్దణగి పోయింది. మెటాఫ్ నరిపొలనలో వుంచే విశేషం 

కూడా అదే! నదో విధంగా తను సవ్రీపయ్యడ ము రొని లవ్యాల్థి భవిష్య 

త్తుకి ఎప్పుడూ భంగం కలిగించేవాముగాడు. ఆ తరవాత చ దాలాలానిక్ 

నేను ఇంగ్లాండులో కలుసుకున్నప్పుడు ఆయన ఎంతో ఆశ్చర్యపడి, 

“నువ్వు ఇంత సృట్టరోకి వస్తా పని అనుకోనేదుసుమా!" అన్నాడు. 

ఈ కాలంలో రాజమహేఎ(ద్రవరంలో పీలేళలింగంగారి సంస్క 

రణోద్యమం చాలా తీవంగా సాగుతూ వుండేది, సను రాజమహేం 

(ద్రవరం వచ్చేసరికి ఆ ఊళ్ళో ఈ ఆందోళన చాలా హెచ్చుగా వుండింది. 
నేను మ్మెటిక్యులేషన్ చదువుతూ వుండగా, వీరేశలింగంగారి ఆరి 
పత్యం కింద విధవా వివాహాలు జరుగుతూ ఉండడం శాపకం పంది. 

మానూరి పురుషో త్రం వివాహ సందర్భంలో సంతులుగారీ దాకచక్యమూ, 

పద్దతులూ నేను బాగా గమనించాను. తమ రార్యసాధనకి అవసరమని 

తో స్టే అయన రౌడీల నహాయమూ, లౌక్కుల సహాయమూ కూడా 
పొందేవాడు. 

అప్పట్లో విద్యావంతులై సంఘానికి నాయకులుగా వుండినవాళ్లు 
ఆంతా సంస్క ర్త రలే, న్యాపతి సుబ్బారావు పంతులుగారు, పెద్దాడ 



52 నా జీవిత యా(త్ర-1 

సాంబశివరావుగారు నేతి సోమయాజులుగారు మొదలై న పెద్దలు చాలా 
మంది ఆయనకి తోడ్పడుతూ వుండేవారు. కాని ఈ పెద్దలంతా అ సిద్దాం 

తాలు ఆచరణలో పెట్టడానికి సమయం వచ్చినప్పుడు, ఆ సిద్దాంతాలు 

ఆయనకి అప్పజెప్పి, 'తప్పుగున్నవాళ్ళే! ఆ కాలంలోనే నా వివాహంతో 

బాటు మా చెల్లెలు అన్నపూర్ణ భర్త ఆకస్మికంగా మరణించాడు. పెళ్ళి 

నాటికే ఆయన పెద్దవాడు. నా చెల్లెలు వ్య క్తురాలు కాకుండానే ఆయన 
మరణించడంచేత, నాకు రాజమహేంద్రవరంలో కలిగిన సంస్కరణ 

' భావాలవల్ల , ఆమెకి పున ర్వివాహం చెయ్యాలని దృథసంకల్పం కలి 

గింది. నే సీ (ప్రయత్నంలో వుండగానే ఆమె కూడా చనిపోవడం 
తటస్థించింది. 

యఫ్. ఏ. కాసు ఈ విధంగా సాగింది. కేనుల గందరగోళా 

లతో పడుకు ర కం డౌ స్త చల్తారింది. మగా, బీవితలక్ష్యం అంతా 

పీ డరీమీద వుండడంచేత చదువుకి ఏమీ ప్రతిబంధకం కలగనియ్య 

కుండా చూడాలనే ధృథసంకల్సం ఒకటి తోడుపడింది. అందుచేత 

చదువంటే బాగా గ్రద్ద పట్టాను, నాటకాల వ్యవహారం మాతం ఏమీ 

తగ్గలేదు. మొ త్రంమీద “1591 వ సంవత్సరంలో యఫ్. ఏ. పరీక్షకి 

హాజరై పాసయ్యాను. అప్పట్లో యఫ్. ఏ. పానయితే ఫస్టుగ్రేడు సరీక్షకి 

పై 0 వేటుగా చదవవచ్చును. “అందుచేత కూడా ఆ లక్ష్యశుద్ధి ఎక్కు 

వె ౦ది. 

1892 వ సంవత్సరంలో ప్పీడరు పరీకకోనం బాగా మీణ్ణంగా 

చదివాను. అప్పటికి ఏలూరి లక్ష్మీనరసింహంగారు వి. ఏ. పానయి 

స్కూలు పెట్టుకుని వున్నారు. ఆయన అప్పటికి మునిసిపల్ చెయి 

ర్మన్ గా వుండి మునిసిపల్ వ్యవహారమంతా ఏకటాకీగా నడిపించేవాడు. 

ఆయన కూడా నాతోబాటు ప్లీ డరుపరీక్షకి చదువుతూవుండేవాడు. ఉభ 
యులమూ కలిసి పరీక్షకి చదువుతూ, వుండేవాళ్ళము. తీరా చదువంతా 

పూర్తి అయ్యాక నా కొక విఘ్నం వచ్చింది. 21 సంవత్సరాల వయస్సు 

పూర్తి అయితేనేగాని ఫస్టు గ్రేడుపరీక్షకి కూర్చోడానికి వీలులేదని 
ఎక్కడో ఒక నియమం వుందిట. నేను అది చూసుకోకుండానే చదువు 
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పూర్తి ర్రి దేశాను. చివరికి ఆ అభ్యంతరం బయటికి వచ్చింది. వయస్సు 

సర్టిఫికెట్ కోసం అక్కడ సిఏల్ సర్గనుగా వున్న "మేజల్ కోమా 

దగ్గిరికి వెడితే అతను నాకు “శాన దంతం" (Wisdom tooth) 

రాలేదని సర్టిఫికెట్ నిరాకరించాడు. 

దాంతో నా ఆశయానికి భంగం కలిగింది. జక్క సంవత్సరం 

వృథా అయింది. ఆ సంవత్సరంతో ఫస్తు(గ్రేత్ కి పంచేటుగా వెళ్ళడా 

నికి అవకాళం తీసి వేసారు. త్వరలో వి. ఏ. పాసముతే. కాని ఫస్టు 

(గ్రేడు పరీక్షకి వెళ్ళడానికి వీలులేదనే నియమాలు ప పస్తున్నాయి. అందు 

చేత 1802 లో లాకాలేజీకి వెళ్ళి చదవడం తస్ప వేలే మార్గం లేదు. 

మవానులో లాకాలేశీలో చదువంపే తాడూ భొంగరమూళోని నాబోటి 

వాడికి ఎల్లాగ సాధ్యం అపుతుంది? మళ్ళీ హనునుంతరాపు నాయుడు 

గారి కొక "సమస్య. నే నాయన్ని (శమ పట్టడానికి మొహామాటపడ్డాను, 

కాని, ఆయనే“నలాగో తంటాలు సడచాము; సొపాసించో నున్నారు. 

ఆయన డబ్బు ఎల్లాగ తెచ్చేవారో సొరు తెలియదు, అపుడప్పుడు 

అస్సులు కూడా చేశారనుకుంటాను. కొణిీతీ వాడ జమీందారువవ ||] 

రూపాయలు లేవడం మాత్రం సారు తెలుసును. ఆ జమీందారు 

థీయిస్టిక్ స్కూలులో నాకు సహాధ్యాయి. ఆ చనుపుదేశ నాయుడుగారు 

జమీందారు దగ్గిరికి నడిచివెళ్ళి 10 రూపాయిలు పట్టుకుని వచ్చి నాకు 

పంసించారు. 

అస్పటి కింకా మదరాసుకి రైలు పడలేదు. బెజవాడదారా పడవ 
మీద వెళ్ళి, అక్కడనించి గుంతకల్లు పోయు, గుంతకల్లునించి మద 

రాసు వెళ్ళాము. ఆ తరవాత మదరాసులో నేను లాకాలేశ్రీలో చేరాను. 
అక్కడ సపెన్మురాజు గురాజు, సారంగు నీమశంకరం, వరహాగిరి 

జోగయ్య, చేములూరి వెంకటాయుడు మొదలైనవారు నా సహో 
ధ్యాయులు. మేము నలుగురై దుగురమూ కలిసి నల్ల తంది వీథిలో ఒకో 
చిన్న భోజనవసతి ఏర్పాటు ౩ చేసుకున్నాము. 

అస్పుడు లాకాలేజీకి (పిన్సిపార్ నెల్చన్, అధ్యాపకులు ఏ కృష్ణ 
స్వామయ్యరుగారు, టి. వి. శేషగికయ్యరుగారు, హెద్-. రంగప్పగారు 
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సెకండు (గైడు ప్డర్తు, వాలస్ పట్టాదార్లు అని నాలుగు విధాలుగా 
ఉ౦ డేవాళ్ళు. సుబ్బారావు పంతుల గారు,” మాది రెడ్డి వెంకటరత్నం 

నాయుడుగారు, మాకర్ణ సుబ్బారావునాయుడుగారు, “దితపు వెంకటా 

చలంగారు మొదలై న వాళ్ళంతా ఒక తరహా. వీళ్ళందరికీ సుబ్బారావు 
పంతులుగారు నాయకుడు. ఆయన్ని గురించీ, ఆయన రాజకీయాలని 
గురించీ, ముందుముందు (వ్రాసాను, మాకర్ణ సుబ్బారావునాయుడుగారు 
మారడుగులవారి సందులో వున్న కంచుమ( ర్తివారి. మేడలో (పౌక్తీను 
చేస్తూ వుండేవారు. ఆయన దివ్యజ్ఞాన సమాజనభ్యుడు. అ సమాన నమూ 

ఆ భ్యాసలోనే వుండేవాడు. అప్పటికి వెంకటరత్న ంనాయుడుగారు, 

వెంకటాచలంగారు, ఆమే అంత పెద్ద ఎన్నికలో పడలేదు. 

ఇంక ఫసు గ్రేద్లో, నిగమ ర దురయ్యగారు అనే జలదుర్గ 
(ప్రసాదరాయుడుగారు, ములుకుట్ల అమ్యుతరామయ్య గారు నేతి సోన 

యాజులుగారు, వగ రాలు వుండేవారు. వారంతా మంచి (ప్రాక్రీసు 

దారులు, "సెకండు గ్రేడులో కనప ర్తి (శ్రీరాములు, ఏలూరి ఎంక[టా 

మయ్యగార్హ సెలు బోరుగా వుండేది. ఇక వాలస్ (wallace) పట్రా 
దార్లలో దామరాజు నాగరాజుగారి (పభ జోరుగా వుండేది, ఆయన 
ఒక్క అక్షరం ఇంగ్లీషు ముక్క_అయినా లేకుండా ఎంతసేపైనా చా 

సరసంగా ఆర్ల్యు మెంటు చెప్పేవాడు. అప్పట్ల కాకినాడలో ఉన్న 

గంజాం వెంకటరత్నం, క్భంి తివెంటి స్పేలాజుగార్లు శీలా కంతటికీ 
Tea) 

పెద్ద పే డర్లుగా వుండేవారు. వీరు జమీందారుల సీ డరుగా వుండి పేరు 
రి రా 

ప్రఖ్యాతులు, డబ్బూ కూడా సంపాదించారు. వీ రుఖయులూ కాకినాడ 
మునిసిపల్ రాజకీయాల్లో కూడా బోగా పేరుసడ్డారు. ఉభయులూ మట్రి' 

క్యులేషన్ పాసయిన ప్పీడర్ష యినా "కేసులు నడిపించడంలో వారికి ఏ 

బి. ఏల్. లూ నరిపోయేవారు కారు. "షే రాజుగారు మంచి హుందా 

అయిన సరళిలో కేసు ఆర్జ్యు మెంటు చెపే ప్పవాడు, వెంకటరత్నంగారు 

మంచి మేధావి. ఇక ఇటు ఏలూరులో ములుకుట్ల _అచ్యుతరామయ్య 
గారు అనే ఆయన వుండేవాడు. ఆయన శుద్ద తెలుగు సీడరు. మనిషి 
మంచి స్ఫురద్రూపి. చంకీజోళ్ళు వగైై రాలు ధరించి ' బాగా దర్జాగా 

ప ప PE 
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వుండేవాడు. వెంక పేశ్వరరావుగారి (ప్రాసకంవల్ల నూజివీడు జమీం 

దారకి పీడరీ చేసూంచెవాడు. ఆయనకి ఫీజురూపాయలు ఏనుగుల 

మీద వేసుకుని తీసుకువచ్చి ఇచ్చేవారు. ఆనాటి వృ త్తి సితి అది. 
, 

శా ల్లు 

/ 

నావృ్ఫ్తి 

ఫే (ప్రారంభించినస్పటినించీ నారు ములు దాగానే వుండేదని 

౧ ౫పస్పారి. ఆరు మాసాల్లో పెద పీడరకి కూడా తీసిపోని పలు 
ఎ గరా) గః 

ఉండేది. నన్నంతనర కూ చెంటాడిందిన లేని (విమంగా వెనకపట్రింది, 

ఏవృ త్తి తిలోనై నా పరు రావాలంటే ముందుపట్టిన కేసుల్లో మంచి వచ్చేరు 

లే 
సంపొదిం।; వాలి. నేను (పాానుకి పచ్చిన కొద్ద రోజులకే మంచిసురు 

సడింది, ర యింటుల విషయమై సట్రుదలగా పనిచేసాననే మంచి వొడుక 

పడింది. ఆరో “జుల్ క్రిమినల్ కేసుల్లో మేజస్త్రీటుల ద దాటీలరి నిలబడే 

క్ డరకి మలు బాగానే ప్పుంచేది. కేసుల్లో బలంలేదని ఇతర పీడర్లు 
౧M న 0 

వదులుకున్న "కేసులు కొన్ని నా పరం అవుతూ వుండేవి. 

ఒకప్పుడు ఇద్దరు రు ర వాళ్ళ మీద ఆ రైల్వే పార్సెల్లో నించి 

వెండి పాళీలు తస్క_ రించారని "కేసు వచ్చింది. ఫోలీసులు సొరంగ 

ధరుడి మెట్ట దగ్గిర . దాచి పెట్టబడిన వెండిపాళీలు చూపించారు. అందులో 

ఒకకుర వాడి తండి నౌ దగ్గిర నౌఖరీ చేస్తూ పుండేవాడు. నేను ఆ 

కేసు పట్టి, చోరీ ఆ స్తే చూపించి నంత మాత్రాన నేకం రుజువు కాదని 

వాదించాను. మేబిే స్ట్రేటు "కేసు సెషన్సుకి పంపించాడు. "సెషన్సుజడ్డీ 

ముందే ఒక అభ్నిపాయానికి వచ్చాడు, అందులోనూ ఒక ముద్దాయ 

నేరం ఒప్పుకున్నాడు. దాంతో నేరం ఒప్పుగున్న ముద్దాయికి లక 

సంవత్సరం శిక్షా, ఒప్పుక్ నివాడికి ఐ దేళ్ళ శిర విధించాడు. నేను సట్టు 
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దలకొది, వెంటనే ఆేేను హైకోర్టుకి తీసుకు వెళ్ళి, అడమ్చు అనే 

ఆయన్ని ప్లీ ప్ డరుగా పెట్ట, కేసు నడిపించాను. అక్కడ వున్న లా 

పు స్పకా లన్నీ తిరగచేసి రిపోర్టు కాని కేసుల్లోనించి ఒక తీర్పు పటు 
ట్ 

కున్నాను. చోరీ ఆ సిని గురించి ఆచోకీ ఇచ్చినంత మాతం చేత 

నేరం రుజువు కాదని తీర్చు దొరికింది. ఆ తీర్పు చూపించడంతో పే 

సర్ డేవిస్, సుబహ్మణ్య అయ్య రుగార్లు శిక్ష కొట్టి వేసి, ముద్దాయోలని 

విడుదల చేశారు. దాంతో మరింత గణనలో పడ్డాను. 

ముననబు కోర్టులో లా పలు ఆకర్షించాను. అప్పుడు రంగ 

మన్నారు అనే ఆయన మునసబు. ఆయన కోర్టులో గుమాసాగా పుంగి 

(క్రమంగా పె కీవచ్చినవాడు, మంచి తెలివె నవాడు. జడ్డిమెంటు మంచి 

సకడ్ బందీగా (వా సేవాడు. అయితే ఆయనకి లంచగొండి అస్మీ పక్ష, 

పాతి అనీ కొంత అపఫ్యాతి వుండేది. అప్పట్లో ఆయనకి ఏలూరి 

వెంక(టామయ్యగారు అంటే అభిమానం. ఎందుచేతనో రంగమన్నారు 
నాయెడల కొంచెం సద్భావం చూపించేవాడు. నే నెన్నడూ ఆయన్ని 
ఆ[శయించలేదు. కాని, ఎందుచేతనో ఆయన నాకు చాలా సహాయం 

చేస్తూ వుండేవాడు. అందుచేత కూడా చలు పెరిగింది. ఛి (పభ 

కొంతకాలం నడిచాక ఈ రంగమన్నారుకీ నాకూ తగాదా వచ్చింది, 

సుబ్బారావుసంతులు (ప్రభృతులు, ఆయన లంచగొండి అనీ, 

కొందరు పీడర్ల ౦పే (సత్యేకాభిమానం చూపిస్తాడనీ, తన్వారా న్యాయ 

వ్యవహోరాలకి నేస్తం నసోం దసీ, హైకోర్టుకి. పిటీషన్ పెట్టారు, 

అందులో నన్ను కూడా "సంతకం చెయ్య మన్నారు. అల్లాంటి" కిం 

వదంతులు, గోల వుండేవి. కనక నేను కూడా దస్కతు. "పెటాను. 

దాంతో ఆయనకీ, నాకూ చెడిపోయింది. ఇంతమంది ప్తీ డర పిటీషన్ 

మీద _హైకోర్టువారు ఆది విచారజకి పంపారు, రంగమన్నారు చాలా 

ఘాకైన సమాధానం (వాళాడు, అసలు వ్యవహార మెట్లా ఉన్నా నమా 

ధానం మంచి చాకచక్యంగా (వాళౌడు. 

దాంతో అతను నిర్షోషిగా నిర్ణయించ బడ్డాడు. హైకోర్టువారి 

నిర్ణయం చేత ఆయన మరీ తాడుబారిపోయాడు. ఆయనకి ఆ శతవక్ష 



నా వృత్తి 59 

పాతం మరింత హెచ్చయింది, కాని, నాకు మ్మాతం ఆయన వ్యతిరేకి 
అయ్యాడు. దాంతో నాకు స్థానికంగా కొంత సివిల్ ప్రాక్తీసు తగ్గింది. 

కాని, [క్రిమినల్ వ్య వహార౦ బాగానే నడిచింది. నా (ప్రాక్టీసు "రాజ 

పౌం్రవరంలోనే కాకుండా జిల్లాలోనూ, పక్క. నున్న ఏలూరు 

వగ రా పట్రదాల్లోనూ కూడా బాగానే వుండేది. డబ్బు కూడా దానికీ 

తగినట్టుగానే పస్తూ పుండేది. ప్లీడరు, సంపాదనలో తన వఏలువ తానే 

నిర్ణయంచుకోవాలి. నేను నా విలువ చాలా హెచ్చుగానే వుంచా నని 

చెప్పా లనుకుంటాను. నా తోటి బ్లడర్లు అందులోనూ బి.ఏ, వి.దిగ్ .లు 

కూడా 25 రూపాయలు పుచ్చుకునే కేసులో నేను నిర్మొహమాటంగా 

వందరూపాయలు పుచ్చుకుని వాణ్ణి. ఒక కేసుతో పోలవరం, జంగా 

రెడ్డిగూడెం మొదలయిన చి నోట్లకి చెళ్ళినందుకు పల్ల క వగ రాల ఖర్చులు 

గాక, రోజుకి నూరురూపాయిలు పుచ్చుగున్నాను. ఉబ్బినేది పోయే 

టప్పుడు ఎల్లాగ చేతులూ, రాళ్ళూ వచ్చిపోతుందో వచ్చేటప్పుడు కూడా 

అల్లాగే వస్తుంది. 

నాకు డబ్బు వస్తూన్నట్టుగా నే, సంనారం ఖర్చు కూడా చాలా 

దూబరాగానే అయింది. ఒంగోలులో వుండే కుటుంబం అంతా బంధు 

వులతో నహో రాజమహేంద్రవరం చేరారు. హనుమంతరావు నాయుడు 

గారి కుటుంబభారం కూడా కొంతవరకు భరించడంలో నేను నా విధి 

కొంచెం మాతే నిర్వ ర్రించగలిగా ను. డబ్బు కనపడ ప్పటినించీ 

ఖర్చు కూడా ఎక్కువైంది. మొట్టమొదట కొన్ని రోజులుదారా, 
కోర్తుకి వెళ్ళడానికి ఒం "జె ద్దుబండి పెట్టాను. స్వయంగా అ బండికీ 

రంగులు వేయించి ఓక "ప్రత్యేకత సేర్పడేఓట్లు చేశాను. తరవాత 

కొంతకాలానికి ఒక డాకార్ట్లూ, చక్కని పోనీ కొన్నాను, ఆ తరవాత 

గుణాల్ని కొనడం, వాటిని పెంచడం కొంతకాలం అయింది. అస్పటికి 

డాకొరు 'పెద్ద స్ట్ డరైన నేతి సోమయాజులుగారికి ఒక్కరికే వుండేది, 

అప్పట్లో అయనతోబాటు నాకు కూడా డాకార్డు వుండాలని నరదాగా 

వుండేది. 

మొదటో...అనగా ప్రాకీ ను [ప్రారంభించిన కొడిరోజుల్తోనే 
గా రలు ది గ మ 
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నేను పెద్ద కేసుల్లో మాగంటి లక్ష్మణదాసు కేసు ఒకటి. దానికి 

అర్జణాశేసని పేరు లక్ష్ముణదాసు ఎలూరుదగ్గిర చాటప్యరు గ్రామన్థుడు, 

కమ్మ. మంచి పలుకుబడి గలవాడు, అతను ఒకనారి టె ోలుగేటు సజు 

అర్హణా ఇవ్వకుండా పోయి, కం(ట్రాక్షరుమీద జబర్ద | లి చేశాడని 

శస, ముందు బెంచికోర్టులో "కేసు పెట్టారు. కాని, ఎస్పుడై శే అతను 

సట్టుదలకొద్ది వాదించదలచుకున్నాడో అప్పుడు పోలీసులు దాన్ని పెద్ద 

కేసుగా మార్చి ఏలూర్ సద్ కలెక్షరుదగ్గిర 'పెట్రారు. అప్పుడు స్ 

క బెక్షరు కెర్షాప్ అనే పార్సీ ఐ. ప య రస్. ఉద్యోగి; అతను మొదటి 

నింగీ ముద్దాయికి వ్యతిరేక మైన రిమార్కులు పాసుచెస్తూ ఉండడం 

వల్ల, అతను కేసు. విచారణ చెయకూడదనీ, ఇంకొక మేజస్టీరటు 

దగ్గిరికి "కేసు మార్చవలసిందనీ హె హైకోర్టుకి పిటిషన్లు పెట్టాను. అతను 

ఆ "పిటీవన్లు లక్ష్యం చెయ్యకుండానే "కేసు విచోరించి? 1|| రూవా 

యలు జరిమానా విధించేటట్లు కనబడ్డాడు. అతని ధోరణి చూ సే 

శిక్ష కూడా ఏధించేటట్లు కనబడ్డాడు. నేను అడుగడుగుకీ అడ్డు నడవ 

తగిలించి అతన్ని మరీ విసిగించాను. అందుచేత రాజమే హీం(దవరం 

జిల్లాక్ ర్థుల్ అప్పలు వచ్చింది. ఎవరో సీనియర్ ప్పడర్ని ఏర్పాటు 

సి శేను సడిపించాను. కాని, కిందికోర్డు తీర్చ భాయపడింది. ఆపై న 

కోర్డుకి అప్పలు చేయించి, అప్పలు "విషయంలో స్యయంగా కృషి 

హ్హ్ ను గెలిపించాను. దాంతో నా పేరు అటువై పుని బాగా పాకింది. 

ప్రీడరీలో మొదటినించి కూడా స్వతంత్రత చూపిస్తూ, సీనియర్లు అనే 

వాళ్ళ నామె లక్ష్య పెట్టకుండా, తొందరగా ప్రాక్సిసు సంపాదించడం 

వల్ల, కోటి ప్లీడర్ల అశహనానికి పా(తుణ్ది అయ్యాను. తత్ఫలితంగా 
కోందరు ష్టీ డర్దు నామీద కక్ష కట్టారు కూడాను. దానికి ఏమీ కారణం 

లేదని నా నమ్మకము. అందులో ముఖ్యులు నేతి సోమయాజులు, 

ములుకుట్ల అచ్యుత రామయ్య గార్లు. నేతి సోమయాజులుగారు గవర్న 

మెంటు ప్లీడరు కూడాను, ఆయన నామీద కత సాధించడానికీ ఏ పని 
చెయ్యడానికీ కూడా సందేహించలేదు. 

ఇల్లాగ ప్రాక్సీ సు బాగా సాగుతూండగా నేను ఆనాడు రాజ ' 
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మహం।|దవరం అంతటినీ కలవరసర స్తూ వున్న మునిసిపల్ వ్యవహో 

రాల్లోపడ్డాను. ఒక కేనులో ముద్దాయి తరఫున నేను, ఫిర్యాది తరసున 

ఆయన హాజరయ్యాము. కేసు తాడినాడ వెంకట్రామయ్య అనే మేజ 
స్ట్రటు దగ్గిర. ఆయన వింతపద్దతి అవలంబించి వీలుగా ఉన్ననన్ను, 

సాక్షిగా పిలిపించాడు. నాచేత నొత్ష్యం పుచ్చుకుని తన తరజ్వన మరి 

కొందరి సాజులచేత నేను చెప్పినదానికి విరుద్దంగా చెప్పించి, అబద్రం 

సాక్ష్యం ఇచ్చినందుకు నామీద (ప్రాసిక్యూషన్ కోనం పిటీషన్ పెట్టాడు. 

ఒక ప్లీడరు ఇంకొక ప్రీడర్ని ఇలాగ కక్ష సాధించడం చాలా 

అపూర్వమైన విషయం! మేజసీ టు చాలా వ. రిస్టితుల్లో సడ్డాడు. 

కాని, సోమయాజులుగారు గవర్నమెంటు స డరుగా తనకి వున్న 

సరువ్వుప్రతిషలు ఉపయోగించి మేజస్ట్రిటుని 'స్వాధీనపరచురున్నాడు. 
"కేసు పె లయింది రాజమహేంద్రవరం జాయింటు మేజస్టీ 9టుదగ్గిర. 

వెనక 'లక్ష్మణదాను కేసులో ఏలూరులో వున్న రెర్దాప్ అప్పటికి రాజ 

మహేం(ద్రవరం సబ్కలెక్షరుగా వచ్చాడు. 
ఇంక అడిగే దేముంది! అందరూ “ఆతనికి నా మీద ఏడో 

కొంచెం ఆగహం ఉండకపోదనీ, నాకు తప్పకుండా శిత పడుతుందసీ” 

అనుకున్నారు. నేనే 'కెర్షాప్ దగ్గిర స్వయంగా హాజరయ్యాను.ఆ కెర్దాప్ 

దగ్గిర నేను చూసిన ఉత్కృష్టత ఏమి టంపే___ఆయన నన్ను చూసి 

ముందుగానే “ఏమండీ! ఈ ను నేను విచారించడానికి ఏమైనా 

అభ్యంతరం వుందా? ఏలూరు సమాచారంవల్ల మీకు నామీద ఏదై నౌ 

అనుమానం వుందా?” అని ఆడిగాడు. నాకు అల్లాంటి సంకోచం "సమీ 

లేదనీ, కేసులో విచారణ న్యాయంగా జరుగుతుందనే నమ్మకం నాకు 

వుందనీ చెప్పాను. అపై న ఆయన కేసు విచారించాడు. సోమయాజులు 

గారు తను అల్ల గలిగిన కథ ఆంతా అల్లాడు. కాని కెర్దాప్ చివరికి 

నేను నిర్దోషి నని తీర్చు ఇచ్చి, ఇల్త్లాంటి అభూత కల్పనాయుత మైన 

కేను ఎన్నడూ జర గలేదనీ, గవర్న మెంటు ప్లీడరు తన పలుకుబడి 

దుర్వినియోగం చేశాడనీ (వాకాడు. 
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"ను స్వతం| తంగా కాలక్షేపం చెస్తూ, రెండు చేతులా డబ్బు 
సంపాదిస్తూ వుండ్కే ఆనాటి రాజమహేం(దపరం మునిసిపల్ రాజి కీయాల్లో పడ్డాను. రాజమహేంద్రవరం మునిసిపాలిటీ ఆంధ్రచేశంలో కల్లా పురాతన మెన మునిసిపాలిటీ. దానికి సుమారు 50, 60 చేల రూపా 

యలు ఆదాయం వుండేది. నేను రాజమహేంద్రవరం చదువుకోనం 
వచ్చే రోజులకే మునిసిపల్ రాజకీయాలు బాగా జోరుగా వుండేవి. అప్ప 
టికి (శ్రీ ఏలూరి లక్ష్మీనరసింహంగారు మునిసిపఠ్ వైర్మన్గా వుండే 
వారని ఇదివరకే వాశాను. అయనకి పూర్వం వుద్యోగస్టులు__అం'పే కాలేజీ ప్రొఫెసర్లు రెవిన్యూ పుద్యొగస్టులు ఇ ర్మన్లుగా వుండేవారు. 
ఏలూరి లక్ష్మీనరపింహంగారే మొదటి నానఫీషి యల్ వ్రైర్మన్, మునిసి 
పాలిటీలో ఆయన కిరీబంలేని రాజులాగ చలామణీ అయ్యాడు. అప్ప 
టికే సుబ్బారావు సంతులుగారు, ములుకుట్ల అచ్యుతరామయ్యగారు, నేతి సోమయాజులుగారు మొదలై నవారు పుర ప్రముఖుల , ఏలూరి లక్ష్మీ నరసింహంగారిని ఓడించడానికి అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా ఏదో విధంగా 
(పయత్నిస్తూనే వుండేవారు. ఆయనమీద ఏనో రకరకాల పన్నాగాలు పన్నేవారు. సుబ్బారావు పంతులుగారు (ప్రసిద్ద రాజకీయ నాయకులై 
ఆ తరవాత “ఆం(ధభీష్మ” బిరుదం పొందగలిగారు; కాని, అప్పట్లో 
స్థానిక రాజకీయాల్లో బహులొకులు. తమరు వెనకాల వుండి తదు 
ముఖ్యశిష్యులచేత తమాషాగా నాటక మాడించేవారు. ఆయనకి అదొక 
విలాసం. ఇతరులమీద బహు నేర్చుగా దెబ్బలు తీస్తూ వుండేవారు. 
కౌని, ఏలూరి లక్ష్మీనరసింహంగారు మాత్రం లొంగెవారు కారు, మెరక వీథి తెలగాలు, షాహుకార్లు కొందయూ ఆయనకి పటుగా వుండి 
సుబ్బారావుపంతులు (ప్రభృతులుచేసే ఎ తులు అన్నీ భగ్నం ' చేసేవారు. i 

లక్ష్మీనరసింహంగారిమీన న5 రకాల నిందలు పడ్డాయి. ఆయనకి 
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త్రీ లోలత్వం వుండేది. కాని (పజల సొమ్ము స్వ వినియోగం చేను 

కునే మనిషి మాతం కాడు. కాని, చాలాకాలానికి నుద్బారావుసంతులు 
(ప్రభృతులు ఆయనమీద ఎత్తిన దండయా.తలకి లొంగిపోయాడు, 
నుబ్బారావుసంతులు (ఫభృతులకి వీరేశలింగం పంతులుగారు, ఆయన 

వివేకనర్ల నీస తిక కూడా తోడయ్యాయి. ఏలూరి లవ్మీనరసింహాంగారి 
మీద ఆ సతికలో వ్యంగ్యంగా అనేక చితమెన కథలు (వ్రాసేవారు. 
దానిమీద లక్ష్మీనరనింహంగారు, పరువునష్టం దావా వేళారు. ఆ దావోటో 

జస్టిఫి కెషన్ సీ పెట్టి లడ్ష్మీనర సింహాంగారిని అనేక సాక్షాలతోటీ, సంప 
న్నాలతోటీ దాగా అల్లరి సెట్లారు. అందుచేత ఆయన నిస్పృహ 

చెంది ఈ రాజకీయాల్లో నిడమర్తి దుర్షయ్యగారిని తనస్తాసే (ప్రవేశ 
పెట్టారు. 

దుర్గయ్యగారు చాలాకాలం భు ర్మన్గా వున్నారు, ఈ మునిసి 
పల్ వ్యవహారాల్లో రాయపూడి సుబ్బారాయుడు అనే వై శ్య (ప్రముఖుడు 
ఒకాయన చాలా ఎన్నికలోవాడు. ఆయన ఆపే చదుపుకున్న వాడు 

కాడు. కాని, మునిసిపల్ వ్యవహారాల్లో అందెవేసిన చెయ్యి. ఎవరు 
మునిసిపల్ కొన్సిలరు కావా అన్నా, వరన కావాలన్నా ఆయన 
సహాయం లేకపోతే అది అఆనంభవ మే! ఆయన చాలా (పతిభావంతు 
డే చెప్పాలి. దుర్షయ్యగారు ఆయన నహాయంతో'పే చాలాకాలం 
స్టైర్మన్ చేశారు. ఏలూరి లక్ష్మీనరసింహంగారు కూడా దుర్గయ్యగారికి 
అండగా నిలిచి పనిచేశారు. సువ్చారావు పంతులుగారు, నేతి సోమ 
యాజులుగారు మొదలయిన వారు కౌన్సిల్లోకి రావడానికి ఎన్నో విధా 
లుగా (సయత్నాలు చేశారు కాని జయిరచలేకపోయారు. చివరికి (ప్రమి 
త్వప్ప (పాపకంవల్ల సోమయాజులు, నుబ్బారావు సంళులుగార్లు శౌన్సిల్లో 
నామినే మెక్ సభ్యులుగా (ప్రవేశించారు. కాని, దుర్గయ్యగారికి వుండిన 
'మెజారిటీవల్ల వాళ్ళమాట సాగేది కాదు. వాళ్ళు చివరకి విసిగి వేసారి 
రాజీనామాలు ఇచ్చి వేశారు. 

ఈ వ్యవహారాల్లో రాయపూడి సుబ్బారాయుడు బొమ్మల్ని 
ఎక్కించి దింపించేటంత (ప్రతిభాశాలి అని (వాశాను, ఆతనికి మునసబు 
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కోర్టులో చాలా దావాలు వుండేవి. రంగమన్నారు కాలంలో అతను 

నాకు ర్త యింటు అయ్యాడు. అప్పటికి ఆయనకీ దుర్గయ్య గారికీ ఏవో 

అంతశ్శీతలాలు బియలుకే రాయి. బయలుదేరడంలో ఆశ్చర్యం ఏమీ 

లేదు! ఛెర్మన్ పదవికి సహాయం చేశారు కనక, పరిపాలనలో కొంచెం 

లోతుగా జోక్యం కలగజేసుకునేవారు. దుర్గయ్యగారివంటి స్వతంత్రుడు 
దానికి అంగీకరించకపోతే సహజంగా తగాదా వచ్చేది. కొనక, ఆ రాయ 
పూడి సుబ్బారాయుడి దృష్టి నామీద పడింది. అస్పట్లో నాకు ఎల్లాగెనా 
వి. ఏ, పూర్తి రిచేసి ఫస్సు గ్రేడు పాను కావాలని వుండేది. హనుమంత 

రావు నాయుడిగారి సలహా సెని వి. ఏ. పార్దుగా పాసు కావడానికి నంక 

ల్పించుకుని ముందు తెలుగుకి హాజరై పాసయ్యాను. కాని, ఈ ముని 

సిపల్ వ్యవహారాల్లో పడి ఆ చదువుకి న స్వ సి చెప్పవలసివచ్చింది. 

ఆకాలంలో మునిసిపాలిటీకి (పతి సంవత్సరమూ ఎన్నికలు 

జరుగుతూ వుండేవి. థాళీ అయిన (పతిస్తానంలోనూ మనుష్యుల్ని 

కూర్చుకుని ఇ ర్మ్కన్ ఎన్నిక వచ్చేసరికి బలాబలాలు తేల్చుకుంటూ 

_ వుండేవాళ్ళు. సుబ్బారాయుడు (ప్రభృతుల (ప్రోత్సాహంమీద నేను ఎన్ని 
కలకి నిలిచినప్పుడు దుర్గయ్యగారు నన్ను రాకుండా చెయ్యడానికి 

(ప్రయత్నించేవారు. నేను అతి శ్రమపడి అన్ని ఏర్పాట్లూ చేసుకునే 
సరికి, ఆఖరురోజు రాతి ఆయన తన ఇ ఛైర్మన్ పలుకుబడి అంతా ఉస 

యోగించి వోటర్లని తిప్పివేసేవాడు. నేను మొట్టమొదట ఏ వార్డుకి నిల 
బడ్డానో జ్ఞాపకం "లేదు కాని 1896 లో ఎన్నికలకి నిలబడినట్లు" గుర్తు. 
కానీ, అప్పుడు ఓడిపోయాను. 

మళ్ళీ 97, 98 సంవత్సరాల్లో బై ఎలక్షన్ లలో అభ్యర్థిగా 
వున్నాను. దుర్షయ్యగారు మొత్తం మూడుసార్లూ “కూడా నన్ను ఓడిం 
చారు. నేను ఏవో ఎన్నికల ఏటీషన్లు వగ రాలు పెడుతూ వుండేవాణ్లి. 
వాటిని అన్నిటినీ దర్గయ్యగారు ఎదురుకుంటూ వుండేవారు. దుర్గయ్య 
గారు మొత్తంమీద చాలా (ప్రతిభానంతులు. మేథావులు, సర్వస్వతం 
(తులు. నె నె తికోన్నతీ, పరిపాలనాశ ర్ ఛె ధైర్య ప్రైరిలూ వున్నవారు. మరి 

ఒకరు అయితే సుబ్బారావు పంతులుగారి ఎతులో పడి పనీలు కొటవల 
న 0 (2) థు 
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సినవారే! ఆయన పరిపాలనతో కూడా చాలా హుందాతనం చూపిం 
చారు. ఆనాటి పాస్రకత్త లెంత త్మీవంగా వెళ్ళా యంపే.__(_పతికఖలు 
చివరికి దుగయ్యగారిమీద కూడా అక్రమమైన ఆరోపణలు చేసేవారు. 
దుర్గయ్యగారు నాకు (ప్రతికక్షిగా పనిచేసినా ఆయన ధైర్యమూ, సమర్థతా 
మొదలయిన సుగుణాలుచూ స్టే నాకు ఆయనయందు అభిమానం 
ఉందేది, 

నేను 1808 లో కాబోలు మంశఎల్లి నుబ్బారావుగారిమీద పోటీ 
చేసి ఓడిపోయాను. అస్పుడు ఛై ర్మన్ పదవిపలకుబడి అంతా విని 
యోగించిి వోటర్షని తిప్పిపేసి నా ఎన్నికకి భంగం కలిగించారు కనక, 
ఎన్నిక రద్దు చెయ్యవలసిందని నట్కలెక్టరుకి పిటీషన్ పెటాను. దాని 
మీద సబ్ కిలెక్టరు దుర్గయ్యగారికి నోటీసు పంపించి, కోర్టుకి రప్పించి, 
కుర్చీమీద కూర్చో పెట్టాడు. అప్పుడు నేను ఆ సబ్ కలెక్టరుతో “ఏమండీ! 
నేను ఆ పెద్దమనిషిమీద నేరత ఆరోపి సే, మీరు ఆయనకి కుర్చీ ఇచ్చి 
కూర్చోబెట్టి, నన్ను దోషారోపణ చెయ్యమనడం ఏమి సబబుగా ఉంచి” 
అని అడిగాను. అందుమీద సబ్కలెక్షరు దుర్గయ్యగారి కేసి చూసి, 
“దీనికి మీరు ఏమంటారు” అన్నాడు. ఆ పైన దుర్గయ్యగారు నిర్భ 
యంగా “నేను కాన్వాసు చేసినమాట నిజమే! ఆ పెద్రమనిఓ, వొన్సి 
ల్లోకి రావడానికి ఎంత (ప్రయత్నం చేస్తున్నాడో, రాకుండా చెయ్య 
డానికి వోటర్ని అయిన నాకూ అంత హక్కుంది,” అని వాదించారు. 
నేను ప్రతివాదన చెప్పినా ఆయన చెప్పిన సాహనపద్ధతికి చాలా సంతో 
షించాను, 

సబ్ కలెక్టరు ఏమీ కలగజేనుకోలేదు. ఆఖరికి నన్ను 1819లో, 
నాలుగవ వార్డులో కౌనిలరుగా ఎన్నుకున్నారు, దుర్గ్షయ్యగారిని తిస్పించ 
డానికి (ప్రయత్నంచేన్తూ వచ్చిన నుబ్బారావువంతులుగారు కూడా కొంచెం 
సంతోషించారు. నేను కౌన్ఫిలర్ని అయినప్పటినించీ (పతి సంవత్సరమూ 
వచ్చిన బై ఎలక్షన్లలో పోటీలు వెట్టి దుర్గయ్యగారి మనుష్యుల్ని ఓడిం 
చాను. (క్రమంగా రెండేళ్ళలో దుర్గయ్యగారి పార్తీవ నుష్యుల్ని అందర్నీ 

T5 
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ఓడించి,రాయపూడి సుబ్బారాయుడూ నేసూ మా మనుష్యుల్ని రౌన్సిల్ల్' 

(ప్రవేశ పెట్టగలిగాము. 
1901 వ సంవత్సరంలో దుర్గయ్యగారి ఇ ర్మన్పదవి ఖా 

అయింది. అప్పుడు స్నృహితులు లంతా నన్ను (పోత్సాహాం చేశారు, 

సుబ్బారావు పంతులుగారు దుర్గయ్య గారి పాని ఓడించినంతవరకు. 

అంతర్యంలో సంతోషించేవాళే కాని నేను ఇ ఐ రన్ అవుతా నంపే 

ఎంతమాత్రమూ ఇషసడే వారు కారు. ఆయన స్వతః నేను స్వత ౦ త్రుజ్ణ 

అన్హీ తమ చెప్పు చేతలలో ఉందననీ నిశ్చయించుకుని వ్యతి రెకంగా 

వనిచేళారు. 

అప్పటికి నా (ప్రాక్టీసు బాగానే వుంచే. చిన్నప్పుడు నా సహో 

ధ్యాయా, హనుమంతరావు నాయుడుగారి మనల్లుడూ అయిన సిళ్లారినె సెట్టి 

నారాయణరావు వి. ఎ., వి. ఎల్. పాసయి హైకోర్టు వ కీలు అయ్యా డు. 

మేము వుభయులమూ రిణిష్షర్లు పార్ట ్నర్షిప్ “ఏక్బాటు చేసుకుని 

జాయింటు పాకీ సు ప్రారరనించాము. సెంట్రల్ మారె, - టీకి ఎదు 

రుగా వున్న కోకా వెంక పేళ్వరరావుగారి ఇంట్ల. మా ప్రాక్టీస్. శిల్లా 

కోర్డు సని అతనూ, మిగతా పని నేనూ చూసుకుంటూ వుండేవాళ్ళము. 

మా తమ్ముడు (శ్రీరాములు వి. ఏ. పానయి ఫస్హ్యుగేడుకి చదువుకుంటు 

న్నాడు. అతను ఫస్టు(గేడు పానయ్యాక కొద్దికాలం నా దగ్గిరే ప్రార్తీసు 

చెళాడు. 

ఆ సమయంలోనే కొత్తగా లెజిస్లేటివ్ కొన్సిలు ఎన్నికజరిగింది, 
మునిసివల్ కౌన్సిలర్లు అంతా నోటర్లు ఆ ర్ రోజుల్లో అస్పుడే ఇంగ్లండు 
వెళ్ళి వచ్చి న కోలాచలం వెంకటాపుగారికీ, సుబ్బారావు పంతులుగారు 

ఏర్పాటుచేసిన కృ త్తివెంటి షేర్రాజుగారికీ పోటీ జరిగింది. కోలాచలం | 

వెంకట్రావుగారు అంతవరకూ బళ్ళారిలో ఫన్షుగేడు పీడరుగా 
| లు ౧ 
వుండేవారు. 

అల్లాంటప్పుడు ' “3 చెర్మన్ ఎవ్వరా?” అనే తర్దనభర్గన వచ్చింది. 

కొందరు దుర్గయ్యగారినే మళ్ళీ వుండమని అడిగారు. కొని, ఆయన 
తనకి మెజారిటీ లేనప్పుడు అల్లాగ పండడం సబబు కాదని చెప్పి. 
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నిర్మాహమాటంగా తప్పుకున్నారు. అందులోనూ, ఆయన ఘనత 

ఎక్కడ వుందం చే. ఒకసారి తప్పుకున్నాక మరి ఆ పని చేస్తూన్న 

వాడికి ఇంక అడ్డుపుల్ల వెయ్యకుండా వుంగడంలో నే! చేసినన్నాబ్బా 

ఆయన చేళారు. ఇంక బలం లేనప్పుడు మెల్లి గా తస్వుకుని ఎదటివాడికి 

పూర్తి అయిన అవకాశం ఇచ్చి పళారు. నిజానికీ (ప్రజాస్వామిక సంస్త 

లలో ఇల్లాంటి పద్దతి అవలంవించవం చాలా (పశంసనీయ మెన 

విషయము. 

దుర్షయ్యగారు, తరవాత నా మీద పిటీషన్లు పగ రాలు ఇచ్చిన 

రోజులలో కాని, లేని పోని కేసులు పెమే కాలరలోగానీ, ఎప్పుడూ 
ఏవిధమ యిన జోక్యమూ కలిగించుకో లేదు. అందుకు ఆయన అంటే 
నారు చాలా గొరవం, 

దుర్గయ్యగారు పుండనప్తుడు మళ్ళీ ఏలూరి అవ్మ్మీనరసింహం 

గారు ఇ రన్ పనికి తయారయ్యారు. “నేను కదా దుర్గ య్యగాలిక ఇంత 
కాలం సహాయం చేశాను. ఆయన వుండకపోతే, మళ్ళీ నే నెందు 

కుండకూడదు!” అని ఆయన వాదన. కాని నేను ఆయనతో , “మీ 

మీద ఎన్నో కనులు ఇదివరకే వ్యాపించి వున్నాయి. అగా మీకు 

చాలామంది శత్రువులు ఏర్పడ్డారు; మీరు నాకు చిన్నస్పుడు ఆధ్యాస 

కులు కూడాను. ఆ గౌరవంచేత మీరు తప్పుకోవడం చాలా మంచి 
దండి!” అని సలహా ఇచ్చాను. ఆయనకి మనస్సులో కొంచెం కష్టం 

కలిగింది. కాని, ఎదట కా దనలేకపోయారు. ఆయితే, నా నలహో 
మాత్రం రుచించలేదు. అయినా తమకి నా నహాయం లేనిదే ఆ పదవి 

లభించే అవకాశం లేదని కూడా (గహాంచారు, 

అందుచేత, ఒక పెద్దఎత్తు ఎత్తారు. లథ్మీనరసింహంగారు 

కూడా ఎత్తు పైయెత్తు వెయ్యడంలో సుబ్బారావు పంతులుగారికి డీసి 
పోయేవారు కారు. నెమ్మదిగా స్తానిక సబ్ కలెక్టరు యస్. వి. యస్. 
రెస్ అనే ఆయన దగ్గిరికి వెళ్ళ ఆయన్ని ఛె ఛైర్మన్ పదవికి అభ్యర్థిగా 

తయారుచేశారు, రెస్ న్ (వభుత్వోద్యోగ కనక వుద్యోగస్టు లంతా నోట్లు " 

ఇసారనీ, వ ర్రకులు మొదలై నవాళ్ళ వ్యతిరేకంగా వుండరనీ, నాబోటి న 
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ప్రీడరులు కూడా సద్కలెక్షరుకి వ్యతిరేకంగా పనిచెయ్యలేరనీ, అందు 
చేశ విజయం నిశ్సయమనీ చెప్పి బాగా పురి ఎక్కించారు. (పభుతో ( 

ద్యోగంతోదాటు (ప్రజల (పాతినిధ్యం కూడా లభిస్తే ఆయనకి ఎక్కువ 

గౌరవంగా వుంటుందని హెచ్చరిక చేశారు. దాంతో రన పోలా 
మ 

కొటాడు. కాబో లంచే కాటోలనుకుని కాన్వాసింగు (ప్రారంభించాడు, 
రు 

అప్పటికి దుర్గయ్యగారి ఇ ఛి రన్ గిరీ (టైము అ యపోవషంచేత 

సవ్కలెక్ష 6 తాత్కాలికాధ్యతుడు. రస్ నా అభ్మిపాయం కనుక్కో డా 

నికి మునిసిపల్ "స్మెకటరీ దామరాజు బసవరాజుని నా దగ్గిరికి పంపిం 

చాడు, ఆయనవచ్చి న న్నడిగినప్పుడు నేను నిరా హమాటంగా “నా 

చో టివ్యను నరిగదా! నా కంఠంలో (పాణం వున్నంతవరకు ఆయన 

కారకుండా నౌ సర్వశ క్వ కులూ వినియోగిస్తాను. ఇది వుద్యోగులు కాని 

వాళ్ళకోనం ఏర్పడిన ; పదవి అయి వుండగా, తను ఇందురోకి రావడం 

అవశ స్ప స మని నామాటగా చెప్పండి!” అని చెప్పాను. బహుళ; 

ఆయన ఆ మాటలు రై స్తో చెపే ప్ప వుంటాడు. 

ఇక మా వర్మన్ అభ్యర్థి నిర్ణయంలో నా విషయం మొదట 
చర్చకి వచ్చింది. నా వయస్సు అప్పటికి సుమారు 27, 28 సంవత్స 

రాలు మాత్రమే. నాకు అంత చిన్న వయస్సులో చ దైర్మన్ పదవికి 

తొందరపడకూడ దనిసించింది. దాంతోబాటు నాకి కిప్పుడు స్ఫురణకి 

రాని ఎన్నో కారణాలు తోడయ్యాయి. 

అస్పటికి కొద్దికాలం కిందట మోచర్ల రామదం(దరాపు పంతులు 

గారు (తరవాత సర్ బి. ఏ., వీ. ఎల్. పానయి సుబ్బారావు పంతులు 

గారి దగ్గిర జూనియర్ గా (ప్రవేశించారు. ఆయన అక్షరాలా పంతులుగారి 

కమ్యుడే, వేషంలో కూడా నరీగా అల్లాగే వుండేవాడు. ఆఖరికి చేతికర్ర 

కూడా అల్లాగే పట్టుకునేవాడు. సుబ్బారావు పంతులుగారి సలుకుబడివల్ల 
ఆయన కూడా 'మునిసిపాలిటీలో నామినేటెడ్ కౌన్సిలరుగా చేరాడు. 
మేము ఆయన్ని ఛి ఛైర్మన్గా పెట్టడానికి సంకల్పించాము, ఈ నిశ్చయం 

ఏలూరి లక్ష్మీ నరసింహంగారికి మరింత క్షం కలిగించింది. వా _స్తవానికీ 

లక్ష్మీనరసి ౦హగారికీ సుబ్బారావుపంతులుగారికే పార్టీ. లక్ష్మీనరసింహం 
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గారికి నేను వుండడమో, లేక ఆయన ఉండదగమో అంతేగాని తనకి 

(సత్యత్ష (పతికడి అయిన సంతులుగారి శమ్యుల్ణి ఈ పదవి "కెక్కి. చడం 

ఎంత మాత్రమూ ఇష్టం లేదు. లభ్మీనరసిం హంగారు ఆ కారణంచేత 

కూడా gl నుని బాగా ఏగసనతో శారు. 

cl సు కాన్యాసింగు చాలా దిలమైనది, అప్పటికి ఇన్ కంటాక్ళు 

అధికారం ం నచ్కలెక్షరుదే కనక, ఆలపాటి భాన్క.రరామయ్యగారు, 

మారడుగుల వెంకటరత్నంగారు ముదల చున పె ఎ శ్యనభ్యులంతా చేవ 

లమూ భయం చేత రై సుకి అనుకూలంగా మె _్తదిడ్రార్మ cl స్నామి 

నేషను, మోచర్ల నామీనేషను కలెక్షరుదగ్గిక దాఖ “అయ్యాయి. నప్పు 
డై తే బసవరాజు గారు నా దగ్గిరికి వచ్చి రై ర స్ ఆలోచన నాతో చెప్పారో , 

ఎప్పుడైతే షాహుకార్లు మె గ్రబడుతున్నారో అప్పుడ నేను రామచంద్ర 

రావు పంతులుగారితో జ్యాగత్తిగా పుండనునీ, ఒకసారి రె సని చూడ 

మనీ చెప్పాను. 

దానిమీద రామచం(ద్రరావుగారు ఆయన్ని చూడడానికి ఇంటికి 

వెళ్ళగా రై రెస్ ఆయన్ని చూడనని కబురు పంపించాడు. రామవం(ద 

రావుగారు  నిన్పహతో తిరిగి వెనక్కి. వచ్చేశారు. మరి చెండు రోజు 

లుకి మునిసిపల్ కౌన్సిలు మీటింగు జరిగింది. ఆ మీటింగుకి మా పార్టీ 

పూర్తిగా హాజరై మునిసిపల్ కం్మటాక్టు వ్యవహోరాలని గురించి కొన్ని 

విషయాలు సేకరించి, వాటినన్నిటినీ “ఒక సీలువేసిన కవరులో పెట్టి, 

రై స్ని ప్రశ్నలు వెయ్యడం లంకించుకుంది: మేము ఓవర్సీరుని పిలి 

పించి సమాధానాలు చెప్పించమన్నాము! చాలావరకు చర్చ అయ్యాక 

రైస్ నన్ను ఒకసారి ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడమని కోరాడు. 

నేను సరేనని ఆ మర్నాడు రెస్ స్ ఇంటికి వెళ్లాను. ఆయనకి 

ఛైర్యన్ అభ్యర్థిత్వాన్ని గురించి గట్టిగా చెప్పాను. "రిప్పన్న్పభువు 

చేసిన ఈ మునిసిపల్ ఆక్టు ఉదేశం ఉద్యోగస్టులు పరిపాలన చెయ్యడం 

కాదనీ తను పోటీ చెయ్యకూడదనీ, ఇదంతా ఏలూరి లక్ష్మీనరసింహం 

గారి (ప్రోత్సాహమసీ, “కాదు కూడ'దని నిలబడితే మా పార్టీ బలంగా 

నిలబడి ఓడిసామనీ చెప్పాను. రైస్ విషయం అంతా సమ్మగంగా 
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(గ్రహించి “పకాశంగారూ! నేను ఏలూరి లక్ష్మీనరసింహంగారి 
మాయ మంతంలో పడను. రేపు రామచందరావుగారిని ఒకసారి 

పంపించండి! కలెక్టరుకి నా నామినేషన్ ఉపసంహరించుకునే ఉ తరం 

(వాసి ఇసాను, ” అన్నాడు. 

మర్నాడు రామచం(దరావు ఆయనదగ్గిరికి వెళ్ళి, ఉ తరం 

తీసుకున్నాడు. రామచం(దరావుపంతులు గారు స్రోట్రీ లేకుండా ఛైర్మన్ 

అయ్యారు. 

రామచం[దరావుసంతులుగారు సుబ్బారావుసంతులుగారి వరనడి 

దాటనివాడని ఇదివరకే (వ్రాశాను. ఆయన ఆ జన్మాంతమూ వదలని అ 

తలపాగా, ఆ నడికట్టూ, ఆ బుజంమీదా కర్రా నాకు ఇప్పటికీ కూడా 

కళ్ళకి కట్టినట్టున్నాయి. ఆయన సహజంగా శుద్ద మితవాది. దానికితోడు 
న్యాపతివోరి గురుత్వం. రామచం(దరావుగారి “దినచర్య ఆశ్చర్యంగా 

వుండేది, తెల్లవారి లేస్తూనే ఆయన క్ర బుజాన వేసుకుని ముందు 
(గామముననబు కోటీశ్వరరావుగారిని పలకరించి వెళ్ళేవాడు. తరవాత 

తాసిల్దార్ ఇంటిమీదుగా వెళ్ళి ఆయన్ని సలకరించెవాడు. ఒకసారి నర్ 

కలెక్షరు శిరసాదారు రానముభ(దుడుగారిని పలకరించేవాడు. మొత్తంమీద 
ఉద్యోగస్టుల (పాపకంకోసం తికమకలు సశుతూ వుండేవాడు. 

రామచం(దరావుగారు ఇ ర్మన్ అయిన తరవాత (ప్రజల ఆనం 

తృ పి పిక, ఆగహోనిరీ పొతులు కావడానికి ఎంతో కాలం వట్రలేదు, 

ఆయన పరిపాలనలో ఎక్కువగా ఉద్యొగస్థుల సలహాలు అనుసరించే 

పోయేవారు. కాని, (ప్రజల అవసరాలు అవగాహన చెనుకుని సంతృప్తి 

పరచలేకపోయేవారు. (ప్రతి విషయమూ ముందు కలెక్టరుతో నం(ప్రడించి 
ఆయనకి ఇష్టమైతేనే ముందు అడుగు వేసే సేవారుగాని (పజల అవనరం 
(గహించలేకపోయేవారు. స్ పార్టివాళ్ళు నిస్పృహ చెంది, “ఆ 

పక్షంలో రైస్నే పెట్టుకో క. అని నాతో చెప్పేవారు: 
ఆయన ఏ “విధమైన క్రొ _త్తపద్దతులూ (ప్రవేశ పెట్టలేకపోయారు. చివరికి 
(పజలకీ, ఆయనకీ కూడా ఆవిషయంలో వినుగు కలిగింది. 

ఇల్లా వుండగా, అప్పట్లొ లెజి'సే స్రటివి కౌన్సిల్ కి తెలుగుజిల్లా న 
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క్రొక్ర స్తానం కావ అయింది. ఆ స్థానానికి ఆ రోజులోనే ఇం గ్రండునించి 

తిక£గి వ పవి, బహ్ఫారిలో సడల చేస్తూన్న 8 వ. వెంక్రాపుగారు 

పోటీ చేశారు. కాకినాడలో ప్రీ డరీ చేస్తూన్న కృ త్రివెంటి 'ష్మేరాజుగారు 

రూడా అ నై సానానికీ నిలబడ్డాము. ఆయన సున్చారావుపంతులుగారి అభ్యర్తి. 

కోలాచలం వెం కటావుగారు అస్పుడే ఏదేశాలనించి తిరిగి వచ్చారని 

(వ్రాశాను. 

ఆ కాలంలో అల్లాంటి మనుమ్యలమీద మోజు ఎక్కువగా 

వుండడంచేత నే నాయనకి అనుకూలంగా పనిచేయడానికి. నిశ్చ 

యించాను. అందుచేత సుబ్బారాపుసంతులుగారిక నామీద విపరీత మైన 

ఆగ్రహం కలిగింది. కృ త్తివెంటి 'ష్మేర్రాజుగారు. నాకు కొద్దో గొప్పో 

బంధ వర్షంలో వాడై నస్పటికీ, నేను రాజమో హీంద్రవరరలోనే రొరుండా 

ఇతర (గామాలకి రూడా వెళ్ళి, వెంక్నటావుగారి తరఫున (ప్రచారం 

చేశాను, వెంకటాపుగారు గరిదారు. కృ త్రవెంటి పేర్రాజుగారి ఓడి 

పోవడంతోనే సుబ్బారావుసంతులుగారు నన్ను ఏవిధంగానూ గూడా 

పైకి రానియ్యనని శపథం పట్టారు. 
రామచం్యద్రరావుగారు రెండు సంవత్సరాలు మునిసిపాలిటీని 

పరిపాలించారు. ఆ తరవాత మళ్ళీ ఛు ర్యాన్ ఎన్నిక నచ్చింది. ఈ 

రెండు సంవత్సరాల్లో నూ ములుకుట్ల అచ్యుత రామయ్యుగారు ఎ"న్సిల్లో 

(ప్రవేశించారు, 1901 వ సంవత్సరంలో వర్మన్ ఎన్నిక. అప్పుడు 

కొన్సిలుల్ మార్కు హంటరు మెంబరు. 

టి, శ్రీనివాసయ్యంగారి తమ్ముడైన ఆరాముదయ్యంగారు 

కూడా ఒక నధ్యుడు. ఆయన ఆలపాటి థాన్మ్కర రామయ్యగారితో 
కలిసి కలస వ్యాపారం చేస్తూ, మొట్ట మొదట రంసస్ప క కోత మిల్లు పెట్టి 

నడిపించాడు. ఆయన నా పార్టీకి సంబంధించినవాడే. అంతసరకూ 

సుబ్బారావుసంతులుగారి వెనక వుండి ఓడిపోతూవచ్చిన కనవ ర్తి 

(శ్రీరాములుగారు మా పార్టీలో చేరి నాతోబాటు కౌన్సిలర్ అయ్యారు. 
రాయపూడీ సుబ్బారాయుడు సంగతి చెప్పనే అక్కరలేదు కదా! నామి . 

నేజగ్ సభ్యుల్లో కూడా చాలామంది నాకు నహాయకులుగా వుండేవారు. 
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పిళ్ళారిసెట్లి నారాయణరావు నాయుడుగారు కూడా రౌన్సిలరయ్యారు. 

కొన్సిల్లో బజాలుల్లా సాహేబు సోదరుడు అజుముల్లా అని ఒక 

అతనువుండేవాడు. అతను అసి స్టింటు ఇన స్పెక్టర్ ఆఫ్ నూ ప్రాక్ళుగా 

పనిచేస్తూ వుండేవాడు. చాలా “న్వతం తుడు. ఈ నాటి నామినేటెడ్ 

మనుషుల్లాగ ఒట్టి డిటోగాడు కాడు. వెనక cl స రామచం దరావుగారి 

మీద పోటీ చెయ్యదలుచుకున్న ప్పుడు కూడా అతను ఉద్యోగేతరుల 
తరఫునే నిలబడ్డాడు. 

మొ 'శ్రంమీద మా పార్టీ చాలా బలంగానే నుంచంచ మోద ర్త 

రామచం(ద్రరావుగారు తమంతట తామే తప్పుకున్నారు. ా పార్ట 

వారంతా నన్ను అభ్యర్ది గా నిర్ణయించారు. సుభ్యారావుపంతులగాడ్ 
నా మీద తీవ్రమైన కల్లో కట్టారని ఇదివరకే (వాశాను. ఆయన నేను 

పైన్ కాకూడదని (బ్రహ్మాండంగా పట్టుపట్టారు అప్పట్లో ఉద్యోగన్లు 

లంకా ఆయన పర్షాన్ని వుండేవారు. ఆ రోజుల్లో "హిమ్నెట్ అనే 

ఆంగ్లో ఇండియన్ టిల్తాజిడ్దిగా వుందేవాడు. ఆయన ఉద్ ద్యోగస్టు లందరి 
తోటీ నా మీద ఏవేవో చేపే ప్పవాడు. వాళ్ళకి నామీద బాగా అనిష్టం 
కలిగేటట్లు చేసేవాడు 

అయితే ఎన్నికలు నమీపించేసరిక్కి  మార్కుహంటరు మొద 
లయిన ఉద్యోగస్టు లంతా నాకు అనుకూలం అయ్యారు. అప్పుడు 
సుబ్బారావుపంతులుగారు ములుకుట్ల అచ్యుతరామయ్యగారిని లేవదీశారు. 
పంతులుగారు చివరిదాకా నాకు సహాయం చేస్తానన్న _సనబొకలెక్షరు 
విస్సీ, హంటర్నీ కూడా, జిల్లాజద్దిచేత చెప్పించి నాకు (ప్రతికూలంగా 

తయారు చేశారు. ఇన్కంటాక్సు బూచిని చూపించి, నాకు అనుకూ 
లంగా వుండే వైశ్య ప్రముఖుల్ని కూడా బెదిరించడానికి (సయశ్నిం 

చారు. రాయపూడి సుబ్బారాయుడు అప్పులతో బాధపడుతూ వుండే 
వాడు, అతనికి అప్పు ఇనామని కూడా ఆశ పెట్టారు. కాని, సని జరగ 

లేదు. నన్ను ఓడించగలమనే ధె ధైర్యంతో ద్యాలటుకూ పెట్టించారు, 
కాని, చివరికి ఎంత చేసినా అనలు మాద్కుహాంటడు సబ్కలెక్షరు 
మీటింగుకి రానేలేదు. 
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ఏమైతేనేమి! అత్యధిక సం భ్యాకులచేత నేను ఎన్నుకోబడ్జాను. 

అచ్యుతరామయ్యకి రెంగో మూడో వోట్లు వచ్చినట్లు క్లాసకం. ఎన్నిక 

అయిన తరవాత అచ్యుతరామయ్య నీదో ఎలెక్షన్ పిటి షన్ దాఖలు 

చేశాడు. అందులో అతను తప్ప రెండోవా డెపడూ దస్కతు పెటలేదు. 

అప్పటినించీ సుబ్బారావుపంతులు (ప్రభృతులు నా ఎన్నిక జెట్ 

కాకుండా చేయించడానికి ఎంతో (ప్రయత్నం చెయ్యా లో అంతా చేశారు. 

చాలా ఆశ్చర్యకరములూ, అహూర్యములూ అయిన పద్దతులన్నీ 

అవలంబించారు. నాకు వయస్సు తక్కువనీ, ఆ స్తీ లేదనీ, మునిసిపల్ 

సామ్ము దుర్వినియోగం చేసాననీ, “మనుష్యుల్ని పహూడలు గొ స్తా 

ననీ, చాలా స్వత (శుద్ది అనీ, గవర్న మెంటుకి వ్యతిరేకుణ్ణి అనీ! వాసి 

పిటీషన్లు ఇచ్చారు. కలెక్షరుతో చాడీలు చెప్పారు. హేమ్నుట్ ద్వారా 
మునిసిపాలిటీల మంబలైై న ఫోర్ బ్బుతో అనేకమైన చాడీలు చెప్పారు. 

అచ్యుతరామయ్య, ఈ వి. ఆెస్టినాయడుగార్డ దొంగనంత రాలతో 

ఆకాశరామన్న ఆర్తీలు ఇప్పించారు. నేను కోలాచలం చెంకటావుగారి 

ఎన్నికనందర్భంలో కాసులు సంచి పెట్టి సభ్యుల్ని మానం చేశానన్నారు. 

ఈ విధంగా నేను (వడా పతినిధులచేత ఎన్నుకోబడ ఎన్నిక 

మూడు మాసాలపాటు గెజెట్ కాకుండా చెయ్యగలిగారు. ఆ రోజుల్లో 

ఎన్నిక గెజెట్ కాకపోతే వైర్మన్ చార్తీ పుచ్చుకోవడానికి పీలులేదు. 

నేను “ఎవరెన్ని చే ప్రైమాత్రం ఏముంది? క్రమంగా జరిగిన ఎన్నిక 
ఎవరు రద్దు చేస్తా, ౫ర్రనే మామూలు ధీమాతో పుండేవాబ్డి. 

ఇంతలో గవర్నరు ఆంప్పల్ రాజమహీ బాం(దవరం నచ్చాడు. 

అప్పుడు తాత్కాలికంగా ఇ చెర్మన్ అయిన విసి తన అధికారం మార్మా 

వెంకటరెడ్డి నాయుడుగా రికీ ఇచ్చి ఆయనచేత కౌన్సిలు అడ్రస్ 

చదివించాడు. గవర్నరు వచ్చినప్పుడు నన్ను ఛైర్మన్ ఎలెకుగా రాడా 

పరిచయం చెయ్యలేదు. తరవాత, నామీద గవర్న మెంటుకీ పంపబడిన 

పిటీష ను అన్నీ విచారణకీ వచ్చాయి. సామాన్యంగా ఈ పిటీషన్లు 

గవర్న మెంటు మెంబరు కలెక్షరుకీ, కలెక్టరు నబ్కలెక్షరుకీ, ఆయన 
తహసిల్లారుకీ, అతను (గామముననబుకీ 'సంపించి, ఆచోకీ తియ్యడం 
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మామూలు, నేను ఏమైనాసరె దీనిఅంతం కనుకో_వాలని అనుకున్నాను, 

ఈ సందర్భంలో సుబ్బారావుపంతులుగారు స్వయంగా కదల 
డమే కాకుండా డిసెంబరులో హేమ్నెట్ ని ఫోర్ బ్బుదగిరికి పంపించారు, 
అప్పుడు సబ్ క లెక్షరు విస్. అతను నా స్వతంతప్ప 'పోకడలకి కొంత 

కటకట పడినా అనలు పిటీషనులలో బలం లేదని తేలుసుకున్నాడు, 

గవర్న మెంటుకి పంపబడిన పిటీషన్ విచారణకి వచ్చినప్పుడు దస్కద్దా 

రులు తప్పితే మరో మనిషి ఎవడూ కనబడలేదు. 

ములుకుట్ల అచ్యుతరామయ్యగారు. ఉల్లితోటలో వుండే ఆకు 
నూరి రంగారావునాయుడుగారి దగ్గిరికి వెళ్ళి ఆయన (పమత్తులై వుండగా 

వట్ట తెల్ల కాగితంమీద దస్కతి చేయించారు. ల సంగతి తెలిసి వెంటనే 

కలెక్షరుకి చెల్మిగాము ఇప్పించాను. అధికారం 5 రోసమూూ, దానికి సంబం 

ధించిన కక్ష సాధించడానికీ, ఎంత ఏిద్యావంతు లై తె నా ఏరీతిగా పతన 

మవుతారో తెలునుకోవడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం. చివరికి కలెక్షరు 

కూడా పిటిషన్నలో సంగతులు బుజువు కాలేదనీ, అయినప్పటికీ తన 
వాకబువల్ల నేను (ప్రభుత్వానికి చాలా (పతికూలుడననీ, స్వతం్యతుడననీ . 

తెలిసిందసీ, అందుచేత గెజెట్ చెయ్యకూడదనీ (వ్రాసి పంపించాడు. 

ఈలోగా నేను మదాసులో ఫోర్బ్బుని చూళాను, ఆయన 

దర్శనం అవడమే [బహ్మాండం అయింది. పది పదిహేను రోజులు 

ఇంటికి వెడితే ఇంట్లో ఉండగానే ఇంటిదగ్గిర లేవని జవాబు వచ్చేది, 

చివరికి నాకు ప్రాణం విసిగింది. కార్లు వెనకాల “15 రొజులనించి | 

రోజూ దర్శనం కోసం ప్రయత్ని స్తున్నాననీ, దర్శనం ఇచ్చేదీ, లేనిదీ | 

నిర్తిష్టంగా తెలియసర చమనీ” (వ్రాసి సంసించాను. దానిమీద అతను \ 

“ఉపేక్ష మన్నించమనీ, ఆ సాయంత్రమే కూనూరు పోవడానికి ౪ 

సామాను సర్దుకుంటున్నాననీ, తిరిగి మద్రాసు వచ్చాక తస్పక చూస్తా 

ననీ,” బదులు (వాశాడు. | 

ఆయన కూనూరునించి తిరిగి వచ్చాక నే నాయన్ని చూశాను. య 
. 

అది డిసెంబరునెలలో అని నా జ్ఞాపకం, వపను పంతులుగారి | i 

(ప్రోత్సాహం పై పె ని హేమ్నెట్ కూడా, సెంబరులో ప్రత్యేకంగా | 
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కూనూరు వెళ్ళిండి. ఆ కాలంలోనే అనుకుంటాను. 'హమ్నెటూ, 
ఫోర్ఫూ సరంబూరువరకూ కలిస (పయాణం చశారనీ, ఆ లోగా 

ఈ విషయమే మాట్లాడుకున్నార నీ నారు తెలిసింది. ఉభయులూ 
కూనూరులోతూడా ఈ విషయమే (పసావన చేసుకున్నట్లు ఫోల్బ్బు, 
వేసిన (న్రక్నలనిబటి నాకు భాగా నిర్దారణ అయింది. ఫోర్బ్సు మ(దాసు 
చేరాక నే నాయన్ని చూశాను. ఇంతకాల మయ్యాక నారు జ్ఞాపకం 
వున్నంతవరకూ మా సంభాషణ వివరిసాను. 

ఆయన నన్ను, “మీకు వల్లు లేదుట కదా?” అని అడిగాడు. 
నేను “లేదు. ర్మన్ పనికి ఇల్లు ఎందుకుండాలి? రాజమహేంద్ర 
వరానికి (ఫా'పెనర్ వుద్యోగం చెయ్యడానికి వచ్చిన (ప్రతి అలాయిదా 
మనిషీ చైర్మన్ ఉద్యోగం చెయ్యగా నే నందుకు పెయ్యకూదదూ? 
ఇంటి సంగ తెందుకు”” అని అడిగాను. దాంతో ఆయన తెల్లబోయాడు, 
తరవాత నేను రాజమహేంద్రవరం పరిస్టితులన్నీ వివరించాను. “రిప్పన్ 
(ప్రభువు పరిపాలన [_పజలవశం బె య్యుడానికి మునిసిపల్ చటం నిర్మి సై, 
సరిపాలనకి సంబంధంలేని కొరణాలు పెటుగుని గెజిట్ చెయ్యకుండా 
వుండడం ఎక్కడైనా ఉందా? ఇల్లాంటి దారుణం ఎప్పుడైనా 

విన్నారా?” అని అడిగాను. ఆ తరవాత, “జీతం భత్యం లేని ఈ పనికి 
యింత అభ్యంతరం ఏమిటి?” అని కూడా ఆడిగాను. డానికి ఆయన 
సమాధానం చెప్పకనే, “నాకు వచ్చిన పిటీషన్ నంగతి మీకు ఎల్లా తెలి 
సింది?” అన్నాడు. నేను “మీ పిటీషన్ నంగతి రాజమం త్రీలో వున్న 
ముసలమ్మ లంతా నదిబజా సల్లో చెప్పుకుంటున్నా” రని చెప్పాను, 
ఆయన “ఎందుచేత? అని అదిగాడు. “ఊరికల్లా (ప్రథమ పొరుదైన 
వ్యకి మీద ఈర్హ్యాళువులు (వాసే కాగితం ఏచారణ చెయ్యడానికి 
మామూలు ఉద్యోగన్హులకి సంపితే తెలియక ఏమి అవుతుంది! నా 
ఆర్ష తని గురించి రిపోర్టు చెయ్యడం (గామమునసబా?' అని అడిగాను, 

అందుకు ఆయన ఉలక్కుండా సలక్కు_౦డా ఊరుకున్నాడు. 
ఆపైన కోలాచలం వెంకటావు ఎన్నికల్లో కానుల నంగతి ఆడిగాడు. 
నేను దానికి కూడా తగిన జవాబు చెప్పి, “నొ యిష్టంవచ్చిన అభ్యర్థికి 
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పనిచెయ్యడంలో తప్పేమిటి?” అని అడిగాను. _ చివరికి, “ఆకుకీ 

పోకకీ అందని కబుర్ల మీద ఆధారపడి, న్యాయపరీక్షకి నిలబసోని కథలు 

ఆధారంచేనుకుని, కాస్తో క్తంగా జరిగిన ఎన్నిక రగ్దుచెయ్యడానికి మీకు 

ఏమి అధికారం ఉన్న?” దని కూడా అడిగాను. ఆ సంభాషణతో 

ఉభయులమూ చురుగ్గానే మాట్లాడుకున్నాము. చివరికి ఆయన, “సరే 

జాగ త్తగా చూసా” నన్నాడు. 

ఆ తరవాత గవర్నరుగా ఉన్న అంస్లర్ని కూడా చూశాను, 

ఆయనతో విషయాలన్నీ చెప్పాను. చెప్పేసరికి ఆయన ఆశ్చర్యపోయి 

*“పకాశంగారూ! మీరు చెప్పిన ay: షయాల్నిబట్టి చూ స్తే, నా (ప్రభుత్వం 

మీ ఎన్నిక రద్దుచె? సటంత గుడగా పుండదు అనుకుంటాను, అయినా, 

అది నాకు సంబంధించినది, నేను కలగిజేసుకునేదీ కాదు. ఫోర్బ్బు 

జాగ త్తగానే చూసా శనుకుంటాను. అయినా, అంతగా విషమి స్తే 

చూద్దాం తెండి!” అన్నాడు. 

ఈలోగానే రాజమహేం[దవరంలో పంతులుగారి వర్గం నా 

ఎన్నిక రద్దయిపోయిం దని పుకారు పుట్టించారు, 

ఫోర్సు వెంటనే కాగితాలు తెప్పించి, కలెక్షరు రిపోర్టు చూసి, 

నాతో మాట్లాడిన మాటలు మనస్సులో వుంచుకుని, వెంటనే ఇల్లాగ 

ఆర్డరు పాస్ చేశాడు. “He 13 certainly a troublesome 
man. But we cannot avoid him. Gazette 
his name.” దాని మీద నా పేరు గెజెట్ అయి నేను ఛార్జీ పుచ్చు 
కున్నాను, 

ఈ ఛైర్మన్ ఎన్నిక అయిన తరవాత సుబ్బారావుపంతులుగారు, 

ములుకుట ట అచ్యుతరామయ్య గారు, సోమయాజులుగారు మొదలయినవాళ్లు | 

నా మీద "మరింత పట్టుదల వపొంచారు. కాని, మునిసిపల్ వ్యవహారాల్లో ' 

నాజోలికి రాలేక పోయేవారు. నేను మునిసిపల్ పని శ క్రి వంచన లేకుండా 

జాగ్రత్త తగా చేసే సవాటణ్టీ, పొన్గున్నే 6 గంటలకే గుబ్దంమీద బయలుదేరి. 

ఊరు నాలుగుమూలలూ తిరిగీ చూసే వాణ్ణీ, అప్పటి కింత ఊరులేదు సరి 

గదా, దాని కనుగుణంగానే ఉద్యోగస్టులు కూడా ఎంతోమంది వుండేవారు 



మునిసిపల్ రాజకీయాలు 77 

కారు. అస్పటికి గోదావరికి రట్టలదు. అయినా జనం స్నానపు రేవులు 

పాడు చెయ్యకుండా కొంతకాలం పోరీను బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయం 

చాను, గట్టు నా కాలంలో పదకపోయిన్నా గోదావరికి ఒక గట్టు వుండా 

లసీ, దాన్ని నాగనుగా వుంచాలనీ ఒక అభ్నిపాయం (ప్రచారం చేసి ఆ 

సిద్దాంతాన్ని కాడా అంగీకరింపచేశాను. మునిసిపల్ పరిపాలన కొంత 

కాలం ఎవ్వరి శ పేచీ లేకుండా సాగిపోయింది. 

కాని కొంతకాలానికి రాయపూడి సుబ్బారాయుడుకీ, నాకూ 

కం(ట్రాక్షుల విషయంలో తగాదా వచ్చింది. ఆతను చిరకాలంనించి ఈ 

కౌన్సిల్లో వుండి, ఎన్నికలలో కిందా మీదా సడుతూ వుండనంచేత, 

కొందరి యెదల (ప్రత్యేకాభిమానం చూపించేవాడు. నాకా సంబంధా 
లేమీ లేకుండా ఒక పద్ధతిని పోకపోతే కష్టంగా వుండేవి. అ తేకాదు, 

అతను చెప్పిన ట్లల్లా చెయ్యకపోతే అతనికి దాథగా వృందేవి. అతను 

“దుర్షయ్యగారిని 'ఒదులుకుని, నిన్ను తెచ్చి పెట్టుకున్నందు కొ ఈ గొడవ 

అంతా?” అంటూ బాధసడేవాడు. నేను నిర్మొహమాటంగా, “అబ్బాయి! 

నువ్వు చేసిన సహాయానికి నంతోషమే, కాని ఈ నాలుగు రోజులూ 
నా స్వాత ౦(త్యానికీ భంగం రాకుండా నన్ను ఈ వుద్యోగం చెయ్య 

నియ్యి!” అని చెప్పాను, 

ఇల్లా పుండిగా, (ప్రతికథులు నాకు ఇ ఇ ర్మన్ ఎలక్షనులో 

సహాయం చేసిన వాళ్ళమీద ఏదో ఒక తంటా తెచ్చి కక్ష సాధించడానికి 

పూనుకున్నారు, ఆరాముదయ్యంగారు నా పార్తీలో నాకు బాగా నహో 

యంగా వుండేవాడు. ఆయన ఆలపాటి భాన్స్మర రామయ్యగారితో 

వ్యాపారం చేసి విడిపోయేటప్పుడు సామానులు సంచుకుని పట్టుకుపోస 

డంలో రెండు తీగెలకట్టలు కూడా సట్టుకు వెళ్ళాడు. అందుకిని క 

కట్టి ఆయనమీద దొంగతనం నేరం అరోపించారు. ఆ శేసులో ఫిర్యాదీ 

తరపున అచ్యుత రామయ్యగారు, ముద్దాయి తరఫున నేను వాదించాము. 

మేజస్తీ)టు జిశ్ళేళ్ళ కృ ఎ్రష్ణారావు సంతులుగారు. ఆయన దేవాంత కప్ప 

మేజస్ట్రీటు, ఈ కేను నుమారు ఐదారు నెలలు విచారించాడు. ఈ విష 

యంలో ఆరాముదయ్యంగారి అన్నగారు పి. టి, శ్రీ నివానయ్యంగారు 
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కూడా ఎంతో ఆత్రతగా వుండేవాడు. కృష్ణారావుసంతులుగారి ధోరణిని 
పట్ట ఆయన వాలకం కని పెట్టాను. ఆయన ఆరాముదయ్యంగారికి శిక్ష 

చే ధోరణిలో పడ్డాడు. ఏమీ బలం లేని కేసు మోపు చెయ్యడానికి 

'మేజ్ట్రటు చెయ్యగలిగిన నహాయం అంతా చూడు. చివరికి, 120 

పేజీల జడ్డిమెంటు (వ్రాసి ఒకనాటి మధ్యాహ్నం 11 గంటలవేళ 
4 నెలలు శిక్ష విధించాడు, 

ఆ తీర్పు అంతా వెంటనే కోర్టులో చదవమని పిటీషన్ పెట్టి, ' 
ఆయన చదువుతూ వుంటే నోట్సు (వాసుకోమని ఒక జూనియర్ 5 

లకి అప్పచెప్పి, తిన్నగా నా ఫీటన్ మీద సబ్ కలెక్టర్ విస్ దగ్గిరికి వెళా ను. 

ఈ కేసు నమాచారం అంతా ఆయనతో చెప్పి. నాకు సహాయం చేసిన 

పక్ష్షంమీద కత కట్టి, భాస్కర రామయ్యగారిని ట్ర'త్సహించి అచ్యుత | 

రామయ్య పభ్ఫుతులచేత ను పెట్టించారని నచ్చజెప్పి, అప్పీలు దాఖలు | 

చేసి బెయిలు అడిగాను. “జడ్జిమెంటు కాపీలు పగ రాలు లెకుండా | 

ఎట్లాగా? అసి "ఆయన నంకోచించారు. కాసి నా కోరిక పై ని బెయిలు | 

ఇచ్చి గుమసాచేత పంపిసానన్నారు. ఆల్లాగ కాదసీ, ఆ బెయిలు ఆర్డరు 

స్యయంగా సట్లుకుని వెళ్ళడానిశే నేను. వచ్చాననీ చెప్పిన మీనట. 
ఆయన గుమాస్తాని పిలిచి బెయిలు ఆర్డరు (వాయించి నాచేతికిఇచ్చారు. 

వెంటనే రెండు  దొడులో కోర్లులోకి వచ్చాను. 

నేను వచ్చేసరికి మేజస్టీీటు ఇంకొ తీర్చు చదువుతూనే ; 

వున్నాడు. అచ్యుత రామయ్య (ప్రభృతులు మంచి ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. 

ఆ తీర్చు చదవడం పూర్తి కావడంతోనే నేను దొర ఆర్డరు మేజస్ట్రీటు | 
ఎదట పెద్రైసరికి మేజస్ట్రీటు, ప్లీ పీడర్లు, పార్టిలు అంతా కూడా నబులె 

థధి 6 | 
పోయారు. అప్పటికి ఆరాముదయ్యంగారు. జై లుముఖం చూడకుండా |! 

తస్పించగలిగా ము. తరవాత విస్ దగ్గిర జడిమెంటు కాపీకి పైలు i 

చేశాము. అతను కాకినాడలో కేసు విచారించాడు. చేను చూస్తూండగానే ] 

అది పార్టీ కక్షలచేత వచ్చిన వ్యవహారం అని (గ్రహించి, అప్పీలెంటు | 
తరపున నేను మాట్లాడకుండానే, ఎదట పార్టీతరపున హాజరైన | 
బారిష్టర్ బర్జం రాఘవయ్యగారిని, “క్రింది కోర్డు 'తీర్పు ఎందుకు రద్దు ॥ 
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శేయరూడదో చెప్పమని” ఆడిగాడు. అయన సమాధానం విని గింది 

కోర్డు తీర్పు రద్దు చేశాడు. అంతటితో ఆ కేసు ముగిసింది. 
అక్క-డినించి నా (ప్రతియాల పత్షంవారు తమ ఆయుధాలు ఇంక 

తిన్నగా నామీదే ప్రయోగించడానికి పూనుగున్నారు. _రాదమహాం(ద 

వరంలో కారి కృష్ణమూర్తి రి అసే ఓక వై శ్య ప్రముఖుడు ఉండేవాడు. 

10, 12 ఏళ్ళ వయస్సు వున్న ఆతని కుమారుడు తోటిపిల్లలతో గోదా 

వరికి స్నానానికి వెళ్ళి ఏ కారణంచతనో కాలుజారి, సీటిలో పడి చని 

పోయాడు. ఆ పిలవాణి పెరుమాళ్ళు రంగయ్య అ అనే అతని ఐంభువు 

కొందరు హంతకుల్ని పర్వా టులేస చంసించాడని ఒక రేను పచ్చింది. 

ఆ పెరుమాళ్ళు రంగయ్యకూడా అప్పటికి రాజనుహీం ద్రవరం అవ్షాధి 

కారుల్లో లెపి. అతను అప్పటికి చాలాగాలం |క్రితంనించి నాగి యంటు. 

మునిసిపల్ (పతికతులు ఆ పెరుమాళ్ళ రంగయ్యకి నేను సలహో ఇచా చా 

ననే ఆరోసణదెేసి, నన్ను ఆ కేసులో ఇరికించాలని (టహ్మా _(సయత్నం 

చేశారు. అప్పుడే పిలావురంవారి కేసులో సనిచే స్తూ ఉన్న మద్రానువ వకీలు 

వి, కృష్ణన్వామయ్యరుగారు రాజమహీా హీం(ద్రవరర వచ్చారు. 

ఆయన ఒకరోజున క్లబ్బులో సుబ్బారాపు పంతులుగారు మొద 

లయిన వాళ్ళంతా ఉండగా, “ప్రకాశం కుర్రవాడు. సెకొండుగేడు 

ప్రీ ఢరు, హీమాహేమీ లై న మిమ్మల్ని అందరినీ ఓడించి ఇ వర్మన్ 

అయ్యాడు. మీ (ప్రతిభ ఇంతేనా!” అని హేళన చేశాడు. అందుచేత 

వాళ్ళు పట్టుదల మరింత హొచ్చయింది. ఆ కారణంవల్ల | నన్ను ఎల్హాగెనా 

ఈ హత్యకేసులో ఇరికించాలని నంకల్పించారు. ముఖ్యంగా పెద్దాడ 

సాందిశివరావు, ములుకుట్ల అచ్యుతరామయ్యగార్లు బహిరంగంగా దీనికి 

పూనుకున్నారు. దీంట్లో పంతులుగారినలవహో, వెంకటరె్టెగారి ఎరుకొ 

కూడా లేకపోలేదు. మొదటి పెద్దలిద్దరూ ఇద్దరు వడంగి క ర్రవాళ్ళని 
తయారుచేసి వాళ్ళచేత హత్యజరిగిన [క్రితం రోజుని 1| గంటలకి 

కోర్టుకి వస్తూ ఉం పే నాళంవారి నృతంసమీపంలో "'పిరుదమూళ ళ్ళ రంగయ్య 

నాకీ ఎదురుపడ్డాడనీ, అక్క_డ నా డాకౌర్లు బిపి అతనితో మాట్లాడాననీ, 

ఆ మాట్లాడడంలో చనిపోయిన కుర్రవాడి అనంతరం కొని తనకి 
Bt పడన ఏమను ins 



80 నా జీవిత యా(త-1 

ఆస్తికి హక్కు_లేదని సలహా ఇచ్చాననీ ఒక పెద్ద కథ అల్లారు. 

సాంబశివరావు, అచ్యుతరామయ్యగార్లు అ కుర్రవాళ్ళని స్వయంగా 

మేజస్త్రీటు జినేళ్ళ కృష్ణారావు సంతులుగారి దగ్గిరికి తీసుకుపో బి 

వాళ్ళచేత అఫిడవిట్ ఇప్పించారు. ఆరాముదయ్యంగారి. కేసు సంద 

ర్భంలో విస్ దొరతో తన్ను గురించి ఏదో చెప్పానని ఆయనకి అను 

మానం ఉండడంచేత నా మీద కొంచెం గురుగా ఉండేవాడు. ఆ 

(ప్రమాణ పకక ముఖం చూ సెనే నమ్మడానికి వీలులేని స్టితిలో 

ఉండడంవల్ల, స్థానికంగా ఉన్న పోలీసు వాళ్ళు సరియైన చర్య తీను 

కుంటారో తీసుకోరో అని డిస్టిరిక్లు సూపరింటెండెంటు దగ్గిరికి 

వెళ్ళారు. 

అప్పుడు డి. యస్. పి. సి. బి. కన్నింగుహామ్ అనుకుం 
టను ఆయనకి కూడా ఈ అభూతకల్పన ఆశ్చర్యంగా తోచ్చి రాజ 

హేం(ద్రవరం వచ్చి నబ్కలెక్షరు విస్తో సంప్రతించాడు. విస్ 
Mae “ఏమిటీ? ఎన్నికల్లో “ఓడించడానికి (పయత్నంచేసి ఓడి 
పోయారా? ఇప్పు డిక అతన్ని 'ఉరితీయించడానికి (ప్రయత్ని స్తున్నారా?” 

అన్నాడు. ఆపైన ఆ కథ అసంభవమనీ, నా శ(తువుల అభూతకల్పన 

అనీ నా ప్రస్తావన లేకుండా కేసు ఇన్క్వయిరీ చెయ్యమనీ నలహో 

చెప్పాడు. నాదగ్గరికి పోయి సేటుమెంటుకూడా తీసుకోమన్నాడు. 
కన్నింగ్ హోమ్ మా యింటికి వచ్చి ఈ సంగతులన్నీ అడిగాడు, నేను 

మొదటినించీ ఉన్నదంతా పూసగుచ్చినట్లు చెప్పాను, వీరంతా మునిసి 

పల్ వ్యవహాఠాలలో నాకు శత్రువు లయినడీ, ఆ శత్రుత్వం కారణంచేత 

కక్ష సాధి స్తున్నదీ అంతా సవిస్తరంగా చెప్పినతరవాత అతను పూ రిగా 

తృ ప్రిపడి నన్ను ఇం౦క్వయిరీలోనించి తప్పించివేళాడు. 

ఈ సందర్భంలో నా మిత్రుడె న కుందూరి వెంకటరత్నం విష 

యంలో కూడా నాస్నేపాతులు కొందరు బాధపడ్డారు. ఆ కుర్రవాడి 

శవం పంచాయితీ చేసే స సందర్భంలో కుందూరి వేంకటరత్నం కూడా 

పంచాయితీదారు. అప్పుడు ఈ పెరుమాళ్ళ రంగయ్య అతన్ని హత్య 

చేయించి ఉంటాడేమో అనే కథ వచ్చి నప్పుడు యాథాలాపంగా 
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రంగయ్య ఆ డ్రతం రా(్రి (పకాశం ఇంటిక్ వచ్చాడని అన్నాడు. ఆ 

క్రితం ర్యాత్రి 8, 9 గంటలకి నేనూ, వెంకటరత్నమూ, ఇంకొ కొందరు 

స్నేహితులూ కుర్చీలు వేసుకుని మా ఇంటిముందర కూర్చుని పిచ్చా 

పాటీ మాటాడుకుంటూ ఉండగా రంగయ్య వచ్చినమాట వా స్తపమే. 

క యింట్లు' రాత్రిళ్ళు వచ్చి మాట్లాడి పోవడంతో విశేష మేముంది? 

ప్రాక్తీసు వృద్ది చేసుకోవా లని కష్టపడే (పతీ ప్లీడరూ, ర్ల యింట్లతో 

రాత్రిళ్ళు నిదానంగా మాట్లాడుకోవడం సహజమే కదా, ఈ సామాన్య 

విషయాన్ని గోరంతలు కొండంతలు చేసి నా శ్యతువులు నా మీదికి 

దూకదలచినపుడు, నా "స్నేహితులు కొందరు వెంకటరత్నం దగ్గిరికి 

వెళ్ళి, “నువ్వు అన్న ఆ మాటలవల్ల (ప్రకాళానికి ఆప త్తు వచ్చేటట్లు 

వుంది. పోనీ, నువ్వు ఆ విషయం చెప్పకుండా ఉండకూడదా” అని 

సలహా యిచ్చారు. అతను, “ఒకసారి నేను చెప్పిన తరవాతం-అందు 

లోనూ ఆ సంగతి నిజమైనప్పుడు.నేనెందుకు రా దనాలి?” అన్నాడు. 

దానికి స్నేహితులు బాధపడ్డారు. కాని అవ్పుడూ ఇప్పుడూ కూడా 

“వెంకటరత్నం మాటే సరి అయినది” అని నా ఆధ్మీపాయం. 

తరవాత పోలీసులు పెరుమాళ్ళ రంగయ్యమీద శేసు పెట్టారు. 

ఆ కేసులో మేజస్ట్రిటుకోర్టులో నేనే పని చేశాను. చేసు "సెషన్సుకి 

వెళ్ళింది. అప్పుడు నాయందు సుముఖుడు కాని 'హమ్నెట్ దొరే ఖిల్లా 

జద్ది, ఆ కారణంచేత కూడా నా శ(తువులు న న్నందుతో ఇరికించ 

డానికి ఉబలాట. పడ్డారు. నేను సెషన్సు విచారణకి మ్మద్రాసునించి 
బారిష్టర్ జాన్ అడమ్ముని తీసుకుని వచ్చాను. సహజంగా శేసులో ఏమీ 

బలంలేక పోవడంచేత, ఆ జిద్ద రంగయ్యని నిర్లోషిగా నిర్ణయించి 

ఒదిలివేశాడు. అంతటితో శతువులు పన్నిన మరొక ఉద్చునించి 
బయటపడ్డాను. ఒకొ్క్కాక్కప్పుడు జీతం భత్యంలేని ఈ స్వల్సాధికొరాల 

కోసం ఎందుకింత శత్రుత్వం వచ్చిందా అనే విషయం అలోచి సే నానే 

ఆశ్చర్యంగా వుంటుంది. 

ఈ గం్యద్రగోళా లెట్లా వున్నా మునిపిసర్ పరిపాలన యథా 
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రీతిగా జరుగుతూనే వుంది. మొదటిసంవత్సరం పరిపాలనా నివేదికలో 
పరిపాలన సంత్ళ ప్పికరంగానే వున్నదని గవర్న మెంటు [వాసింది. శ్వ 

హత్యకేను సందర్భంలో పోలీసుల వొడావిడి చూసి నాతో ధాగస్టుడుగా 

ఉండిన పిళ్ళారి సెట్టి నారాయణరావు భయపడిపోయేవాడు, తరవాత, 

ఆతన్ని మా పార్టి "కరపున మునిసిపల్ రౌన్సిలరుగా కూడా చేళాము, 

చివరికి అతనికి కూడా గ్ ర్యం చెప్పవలసివచ్చేది. 

(పతి కతుల ప్రయత్నాలు ఇంతటితో ఆగలేదు. నా పార్తీలో 
నాకు బలంగా వుండే ఏలూరి లత్మీనరసింహంగారిమీద మళ్ళీ [క్ సస 

బయలుదేర దీశారు. ఆ రోజుల్లో రాగి బంగారం చేసామనే మంత్ర 
గాళ్ళు, వాళ్ళ మాయల్లో' పడే అమాయికులూ వుంటూండేవాళ్ళు, 
శనివారపు పెట ఎస్తేటుల్ నో క్రి ఇల్లాంటి మం(తగా డొకడు సిద్దమై, రాగి 

బంగారం చెయ్యడానికి పూనుకున్నాడు. ఒకి గదిలో దేవతని పెటి, 
ఇంటో వుండే బంగారమూ, జవాహరీ అంతా ఆ దేవతకి అలంకరించి 

పూజచెయ్యాలని చెప్పి బంగారం అంతా సేకరించాడు. నాలుగురోజులు 
జపం అయ్యాక ఆ బంగారం అంతా మూటకట్టుకుని, ర్మాత్రికి ర్యాత్రి 
(ప్రయాణమై మాయమెపోయాడు. ఆ బంగారంలో కొన్ని వస్తువులు 

ఏలూరి లక్ష్మీనరసింహంగారి ఇంటికి దగ్గరగా ఉన్న, ఆయన న సహిత 

డై న ఒక మహమ్మదీయుడి దగ్గిరికి చేరాయి. అతను 3 గడ్డంతో 
భయంకరంగా వుండేవాడు. ఆ 'మహమ్మదీయుడు దడ త జవా 
హరీ అమ్ముతూ వుండగా షరాబులు కొనడానికి. కొంచెం నంకోచిం 

చారు. వెంటనే పోలీసులు వచ్చి అఆ మహమ్మదీయుల పట్టుకున్నారు. 

అందుమీద ఏలూరి లమ్మీనరసింహంగారు ఆ జవాహరీ ఆ 
'హీబుదే నని మేజస్త్రటుదగ్గిర సైటుమెంటు ఇచ్చారు. పోలీసులు 

ఆ సైటుమెంటు విశ్వసించకుం౦డా ఆ 7 అమ్మకం ఆపుజేశారు. ఈ లోగా 

పోలీసులు ఆ జవాహరీని గురించి (ప్రకటన చెయ్యగా శనివారపు పేటవారు 
వచ్చి ఆజవాహరీ పోల్చుకున్నారు. వెంటనే పోలీసులు ఏలూరి లక్ష్మీ 
నరసింహంగారిమిద, సాహేబుమీద కేసుపెట్టారు. ఏలూరి లమ్మీనర 

సేంహంగారి నేరం అంతా ఆయన “ జవాహరీ సాహెబుదే” అని 
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చెప్పడం. ఆయన తెలిసే చెప్పారో, లేక ఆశ్రిత పత్షపాతం చేత నే 

చెప్పారో నిర్ణయించడం కష్టం. దానికితోడు స్థానికంగా లక్ష్మీనర 

సింహంగారిమీద వుండే కక్షలు కూడా కలిళొయి, 

విచారణ సవ్ కలెక్షరు ఎదట, లద్మీనరసింహం గారి తరఫున 

నేను హాజరయ్యాను. ముద్దాయి స్థానికంగా చాలా (సముఖులనీ, 

ఇక్కడ ఈ కేసు జరగకూడదనీ, మరీ ఒక నిల్లాకి (టాన్సుఫరు చెయ్య 

మనీ పిటీషను పెట్టాను. ఆ పిటీషను కొట్టి వేశారు. అందుమీద _టాన్సు 

ఫరుకోనం హెకోర్పుకి వెళ్ళాను. హైక్ కోర్టులో దార కరు స్వామనాథన్ 

గారిని ప్లడరుగా ఏర్పాటుచేశాను. స్వామినాథన్గారు దారిష్టరు పానయి 

కొద్దికాలం కింది ప్రాక్తీను పెట్టారు. "కేసు హైకోర్టులో "డేవిస్ బెంచి 

దసీరీకి వచ్చింది. 

ఆ డేవిస్ లావుగా వుండేవాడు. చాలా ఖీకరంగా మాట్లాడుతూ 

వుండేవాడు. కేసు చూస్తూనే “NO points to argue: case 
dismissed” ఆన్నాడు. స్వామినాథన్ గారు నోరు పస్పన్టైనా 

విస్పలేదు. నాకు చాలా చిరాకు కలిగింది. కోర్టులో నే స్వామినాథన్ గారి 

మీద పడి, “*ఇదెమి దారిష్ట అండీ! చేసు ఆర్హ్యుమెంటు చెస్పరండానే 

డిస్మిస్ చేస్తె, మాట్లాడక ఊరుకున్నారు!” అని కేకలు చేళాను. 

ఆయన ““(పకాశంగారూ! రాత్రి మా యింటికి భోజనానికి రంది! మీతో 

మాట్లాడాలి,” అన్నారు. 

రాతి భోజనానికి వెళ్ళాను. డాక్షరు స్వామినాథన్ గారు [బావ్మా 

ణులే కాని, అప్పటికే ఒక బట్టరుచేత వండించుకుని తింటూ వుండే 

వారు. ఆయన చాలా జాగ్రత్త మనిషి. బహు ర్లు ప్తంగా ఖర్యు పెట్టు 

కుంటూ డబ్బు కూడటెన్రువారు. ఆయన నన్నెంతో ఆప్యాయంగా 

ఆదరించి, “ప్రకాశంగారు! మీలో మంచి చురుకుతనమూ, జె ర్యమూ 

కనిపి స్తున్నాయి. మీరు ఎందుకు బారిష్టరు కాకూడదు?” అన్నారు. 

నాకు "ఆశ్చర్యం వేసింది! “నేను సెకండు (గడు ప్ప డర్ని, వీదవాణ్ణి, 

నాకేమిటి! వేలకు వెలు ఖర్చయే బారిష్టరీ ఏమిటి? నాకు అది ఎలాగ లభ్య 
ae) 
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మౌతుంది!” అన్నాను. అందుమీద ఆయన పేలి చేలు అవసరం 
లేదనీ ఆరువేల రూపాయలతో కోర్సు అంతా పూ ర్తిచెయ్యవచ్చుననీ, 

నేను నెలకి ఆరు పౌనులతో కాలకేపం చేశానసీ చెప్పారు. నేను, 

“అది అంత సుళువై, ఐదారు వేల రూపాయలలో అయితే (ప్రయత్నం 

చేసా” నని చెప్పాను. 

వా స్హవానికి ఆ సంభాషణ నా జీవితాన్ని ముందుకి తోయగలిగిన 

విశేష ఘట్టం. నేను రాజమహేంద్రవరంలో సెకండుగేడు ప్లీ డరుగా 
య 

పనిచేస్తూ శత్రువుల్ని నిర్హించుకుంటూ అప్పటికి తృ ప్రికరమెన జీవితం 
గడుపుతూ వున్నా, నాకుమాత్రం ఆ స్థానం ఇరుకుగా కనిపించేది. 

విశాల మైన ఆవరణలో విచ్చలవిడిగా “సంచారం చేసే మన _స్రత్వం 

కావడంచేత, ఈ ఆలోచన నాకు బాగా తల కెక్కింది. వెంటనే రాజ 

హేం(ద్రవరం వచ్చివేసి నా మిత్రులై న కంచుముర్తి రామచం(దరావు 

నాకూ స్వామినాథన్ గారికీ జరిగన సంభాషణ అంతాచెప్పాను, 

ఆయన అప్పుడే సగం ఖర్చు పెట్టుకో డానికి అంగీకరించి _ప్రోత్సహిం 

చారు. నాకు మ్నితులూ, చాటప్మరు వాస్తవ్యులూ అయిన మాగంటి 

లక్మజదాసుగారికీ కబురు పంపించగా, ఆయన వచ్చి మిగిలిన మూడు 

వేలూ ఇవ్వడానికి అంగీకరించారు. నేను డబ్బు సర్దుబాటు కావడం 

తోనే ఇంగ్రండు వెళ్ళిపోవడానికి నిశ్చయం చేశాను. 

ఇంక ఇక్కడ ఏలూరి లక్ష్మీనరసింహంగారి "కేసు మిగిలి వుంది. 

కొంత కేసు విస్ దగ్గిర జరిగింది. ఆ కేసు (క్రాస్ పరీక్షలో మునిసిప 
కక్షలు వగ రాలన్నీ చాలావరకు రుజువు చేశాను. ఆ తరవాత మళ్ళీ 

హైకోద్తకి (టాన్సుఫరు పెట్టాను. కొంత సాక్ష్యం రుజువుమీద జాన్ 

ఆడమ్ముని పెట్టి వాది సే (ట్రాన్సుఫరుకి అర్హరు పానయింది. ఆ కేసు 

విశాఖపట్నానికి _టాన్ఫుఫరు చేశారు. విశాఖపట్నంలో కూడా నేనే కేను 

నడిపించి లక్ష్మీనర సింహంగారిమీద కేసు లేకుండా తప్పించి వేశాను. 
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అప్పటికి రాజమహేంద్రవరంలో నా సంసారం స్టిరపడింది. 

సంపాదన పుష్కలంగా ఉండడమూ, బంధుపు లంతా తృప్తి స్ 

పడడమూ జరిగింది. ఇల్లాంటి స్థితిలో లండన్ (ప్రయాణం అనేనరికి 

ఇంట్లో కల్లోలం పుట్టిందీ. ఆ కౌలంలో సముదయానం అంటీ కులం 

సోయం దన్నమాటమే. ఆ కారణం పురస్కరించుకుని రేకపిల్తి లచ్చయ్య 

గారు అనే పురోపొతుడు మా యింట్లో ఆడవాళ్ళకి... ముఖ్యంగా మొ 

అమ్మగారికి___బాగా ఆందోళన కలిగించాడు. 

అంతకి పూర్ణమే నుబ్బారావుపంతులుగారికి సు ఏచే సే 

వెద్యులు ఆయనకి, “అరోగ్యంకోనం సముద్రయానం అపనరంి" 

అని చెప్పారు. ఆయన అప్పుడే వీరేశలింగం పంతులుగారితో తగాదా 

పడి సనాతన హిందూ ధర్మోద్దర ణకోనం హిందూ నమాజం నాపించి 

ఉండడంచేతనూ, మాధ్వస్వాముల వారి (ప్రాపకం చెడగొట్లుకోవడం 

ఇష్టంలేని వారవడం చేతనూ, చాలా తటపటాయించి, చినరికి తూర్పు 

తీరాన్ని ఓడ పయాణంచేసి చక్కావచ్చారు. దీనికి మాధ్వన్వాముల 

వారు అంగీకరించారు కూడాను. ఆ సంగతి మా అమ్మగారితో చెప్పి 
ఆవిడ మనస్సుకి తృప్తి కలిగించాను. 

అసలు అప్పటికి మన దేశంలో ఎవ్వరూ బారిష్టరు చదువృకోనం 

ఇంగ్ల ౦డు పోయినవారులేరు. అంతకిముందు ఎవరో ఒక శ తియుడు 
ర్0 'సంవత్సరాల [క్రితం విశాఖపట్నంనించి సీమ వెళ్ళారట. కాని ఆయన 
లెఖ్లలో పడలేదు. యమ్. ఆర్, అయ్యంగారు అనే దా&ణాత్యులు 
ఒకరు బారిష్టరు అయి రాజమహేంద్రవరంలో కొంతకాలం కిందట 
ప్రాక్షీసుచేస్తూ వచ్చారు. ఆయన చాలా తెలివె వై నవాదేగాని, తాగడం 
అలవాటు అయింది. ఒక్కొక్కప్పుడు ఆ నిషామీద వాదితరప్పన 
వకా చీ పుచ్చుకుని ప్రతివాది తరఫున ఆర్ష్యుమెంటు చెపే ప్పవారు. ఆయన 



86 నా జీవిత యాత్ర] 

ఇంగ్లాండునించి వచ్చాక ఆయన భార్య ఆయనతో కాపరం చెయ్యడానికి 
నిరాకరించింది. ఆయన రాజమహాం(దవరంలో ఓక ఆంగ్లో ఇండి 

యన్ యువతిని పెళ్ళాడి చాలా నిర్భాగ్య జీవితం గడుపుతూ 

ఉండేవాడు. 

మా వాళ్ళకి బారిష్టరు అంటే అదే అధి పాయం. కష్టాలు పడి, 

పడి నామీదే ఆశలన్నీ కేం(దీకరింపచేసుకున్న మాఅమ్మగారికి నా భవిష్య 

తుని గురించి భయం కలిగింది. అందుచేత ఆవిడికి లండన్ పయాణం 

అంే కొంచెం జంకు పుట్టంది. నేను ఆవివకి ఆ విషయమై భయం 

ఉండనవసరం లేదనీ, బారిష్టరు చదువంతా రెండుమూడు "టెరముల్లో 

పూ ర్తిచేసాననీ, మత్స్య మాంసాలు ముట్టుకోననీ చెప్పి శపధంచేసి, 

ఎల్లాగో అల్లాగ చిట్టచివరికి ఒప్పించాను. “అవిడ నహజంగా ధి ధి ర్యస్లు 

రాలు. కనక అతికష్టంమీద అంగీకరించింది. ఆ తరవాత నా భార్యని 

కూడా ధ్థిప్పించి, ఆవిణ్ణి గుంటూరుజి ల్లా కొ త్తపట్నంలో అవిడ పీన 

తల్లి గారింట్ల __అం కే మా చిన్నక్క య్యగారింట్లో.__నిగబెట్లాను. మా 
అమ్మగారిని మా తమ్ముడు (శ్రీరాములు దగ్గిర ఉంచి ఇంగ్ల ౦డుకి 

(పయాణం అయ్యాను. 

ఈ రీతిగా నంసారపు సర్దుబాటన్నీ చేసుకుని అక్టోబరు మొదటి 
వారంలో లండన్ వెళ్ళడానికి నిశృయించాను. (పయాణానికి కావల 

సిన ఏర్పాట్లన్నీ__అం పే స్రమరు బుక్కి_౦గు వగె రాలన్నీ __డాక్టర్ 

స్వామినాథన్ గారి ద్వారా చేశాను. మునిసిపల్ ఛె ర్కన్పని (శ్రీ పి. నారా 

యణరావుగారికి డెలిగేటుచేశాను. ముందు మృద్రాసువచ్చి అక్కడ 

'ఠెండురోజులున్నాను. రెంటాల వెంకట సుబ్బారావుగారు నా(పయత్నం 

మెచ్చుకుని స్వయంగా నాకు కావలసినవన్నీ ఏర్పాటుచేశారు. ఆవకాయ 

వగెరా ఊరగాయలన్ని చక్కగా మూటలు కట్రంచి ఇచ్చారు. అక్కడ 

నించి బొంబాయివెళ్ళి బొంబాయిలో నా క్షృయింట్లూ, (్రీమంతులూ 

అయిన గొల్లపూడి చిన నరసింహంగారి ఇంట్లో రెందురోజు లుండ్కి . 

మెయిల్ టోట్మీద ఇంగ్లండుకి (ప్రయాణం "అయ్యాను. మా అమ్మ. 



ఇంగండు (పయాఖుం 87 
య 

గారికి మత్స్య మాంనాదుల విషయమై మాట ఇవ్యడంచేత, రెండు 

బస్తాల బత్తాయి కాయలు కూడా ఓడలో వేయించాను. 

నాతోబాటు చెంగ్యలావునాయుడుగారు అనే ఒకాయన (వయాయం 

అయ్యారు. ఆయన రంగూన్ లో ఎర్కౌ౦'టెంటుగా వుండి, దాగా డబ్బు 

సంపాదించి, ఆ తరవాత బారిష్టరు చదువు (ప్రారంభించారు. నాతో 

(ప్రయాణం చెయ్యడానికి ముందు అప్పుడే ఆయన ఓకసొరి లండన్ 
వెళ్ళి ఒక "టరమ్ పూర్తిచేసుకుని వచ్చారు. అది రారణంగా అక్కడి 

వ్యవహారాలన్నీ పూర్తిగా ఆకళించుకున్నవా రవడంచేత నాకు మంచి 

సహాయంగా ఉందెవారు. ఓడ ఎక్కి.న మర్నాదే నామ సమ్ముద్రప్పు 

జబ్బు (సీ సిక్ నెస్) వచ్చింది. మొదటి రోజున డెనింగు వోలు 
లోకి వె సరికి ఓడలో మాంసొదులు పండుతూన్న వాసన భరించి పేక 

పోవడంవల్ల నారు వాంతి చేసుకునేటంత పని అయింది. వెంటనే నా 

గదిలోకిపోయి సర్దుకున్నాను. రెండు రోజులవరకూ ఆ జబ్బుతోనే 

పడుకున్నాను. [కమంగా అయిదు రోజులకి ఏడెన్ చేరుకున్నాము. మరి 

మూడు రోజులకి పోర్టు సెడ్ చేరాము. ఈ రేవుల్లో తోనబడే జనం 
అంతా అరబ్బులు, వాళ్ళు సామాన్యంగా నల్లచర్మంవాగ్లే. యు చుం 

మీద 12 రోజులు (ప్రయాణంచేసి మార్సెల్బు చేరాను. 
మార్చల్సు చేరేనరికి నావలో ఉండే (పయాణీకుల సృవహారం 

అంతా మారిపోయింది. నాతోపాటు (ప్రయాణం చేస్తూన్న వాళ్ళ 

దేశంలో పెద్ద పెద్ద వుద్యోగాలలో వుండి, నవాబ్ దర్భారీ సాగిస్తూ ల్ 

వాళ్ళు చాలామంది వున్నారు. మధ్యధరా సముద్రం దాపేవరకూ ఈ 
వుద్యోగస్థుల దర్చార్సీ ఠీవీ యథారీతిగానే పున్నాయి. కాని, మాళ్ళెల్సు 
రేవులో దిగడంతోనే ఎవరి సామాన్లు వారు శాాగత్తె త ఎట్రుకుని బున 

వేసుకుని మిగిలిన సామాన్య జనంలాగే దిగడం (ప్రారంభించారు. 
అల్లాగ లండన్ కేసి వెళ్ళిన కొద్దీ వాళ్ళధోరణి మారిపోయింది. 

పాశ్చాత్య (ప్రపంచాన్ని గురించి మొట్టమొదటి చూప్పలో నాకు 
కలిగిన అభిప్రాయాలు కొంచెం వివరిస్తాను, " ఆకాలానికే పాళ్చాత్య 
నాగరకతా వాసనలతో నిండిన నాకు, ఆ ఆ (పపంచం తెల వాడి మాయగా 

cn 
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కనిపించడంలో ఆశ్చర్యం ఏమి వుంది! పూర్తి రిగా (బిటిష్పొలనలో పడి 

పోయి, స్వీయ మైన నాగరకత గుంట పెట్టి. గంటవాయింని, కొ త్త 

నాగరకతకి వర వళ్ళు దిద్దుతూ వుందే ఈ దేళంలో నించి వె వెళ్ళిన నన్ను, 

చక్కటి సురక్షిత మైన పాశ్చాత్య నాగరకత ఆకర్షించడం ఓక వింత 

కాదు. మార్చెల్సులో దిగేనరికే ఓడ దగ్గిరా, రైలు దగ్గిరా ఫోర్షరు 

దగ్గిర నించి పె వుద్యోగన్టుడి: రకూ, అందరూ చూపే కిషేణా, మర్యాదా 

నన్ను డ్రాగా “సంతోష పెట్టాయి, హోటళ్ళలో ప్రీ పురుషుల నడవడి, 

వౌళ్ళ మర్యాదలూ కూడా చేస్ అనిపించాయి. అన్నిటకన్నా వాళ్ళు 

అనుభవించే నె న్వాతం(త్య వాయుపులు నా కెంతో ఆనందం కలిగించాయి, 

పాశ్చాత్య పద్దతులమీద ఆలోచనలు పారే ఆ రోజుల్లో ““ఎప్పటిక్టై 

మనదేశం ఈ "వున్నత సిశికివచ్చి, ఈ జాతులతో గలుగ 

అని అనిపించింది. 

లండన్లో చెంగ(లాయన్ నాయుడుగారు నివసిస్తూ వున్న చెస్ 

వాటర్ చేరుకున్నాము. మొదటిరోజున అయనతోపామే ఒక గృహస్థు 

ఇంట్లో వున్నాను, రెండో రోజున ఆ నాయుడుగారు నన్ను ఆ పక్కని 

వున్న ఇంట్లో బసకీ, భోజనానికీ కుదిర్చారు. ఆ దేశంలో సామాన్య 

గృహస్థులు కొంచెం డబ్బు తీసుకుని అతిథులికి ఆ శయం ఇసారు. 

అలాచేస్తే ఆ దేశపు సాంఘిక జీవనంలో తప్పు లేదు. నెలకి శెండు 

పౌనులు ఇచ్చే పద్దతిమిద నేను బస్త భోబనమూ కుదుర్చుకున్నాను. 

ఒక పెద్ద ష్టప్ కొనుక్కొని ఒకగదిలో (ప్రత్యేకంగా కాయగూరలు, 

పస్పులుపచనం చేసుకుని భోజనంచేస్తూవుం డేవాళణ్లి. చెంగ్యలాయన్ గారు. 

(గే ఇన్లో మెంబరుగా వుండి, దారెట్లాకీ చదువుతూ వుండేవారు. 

ఆయన నన్ను కూడా ఆ ఇన్లోనే చేర్చారు. 

ఈ సందర్భంలో ఈశ బారిష్టరీ చదువుని గురించి కొంచిం 

(వ్రాస్తాను. ఆ సమయంలో మన దేశంనించి, ముఖ్యంగా నంగ దేశం 

నించి ఎందరో యువకులు ఈ చదువుకోసం వచ్చేవారు. విశేషంగా 

చదువుకోనం (శ్రమపడకుండానే డిన్నర్ లకి హాజరై, పరీక్షలకాలంలో 

ముఖ్యమైన విషయాలు పరీక్షల ఏజంట్టద్వారా సంపాదించి, ముక్కుని 

పెట్టుకుని బారిష్టర్ల యి మనదేశానికి తిరిగి వచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళల్లో చాలా 
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మంది వృ త్తి తిలో ముందుకి రాలేక కేవలం డిన్నరు దారిష్షర్ద నేఆ ప్రతిష 

తెచ్చుకున్నారు. అందుచేతనే మద్రాసులో కొద్ది రాలోనిశే దారిష్తు 

పరువు సన్నగిలింది. మైలాపూరు “సుధావుల సునీశిత బుస్టిఏశే కేం "రికి 

డిన్నరు బారిష్షర్ల ని నెట్టి చేయడంలో ఆశ్చర్య మేమి వుంది! బారిష్టరు చదువు 
పద్దతి అల్లాగ వున్నప్పటికీ, కష్ట పడి చదుపుకు నేవాళ్ళకి పరిపూర్త మైన 

అవకాశాలు ఉండేవి. ఆ కాలంలో ఈ న్యాయవిద్య అంతా ఇంగ్ల ండులో 

కౌన్సిల్ ఆఫ్ లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ చేతుల్లో వుండేది. ఆ దేశంతో 

నాలుగుచోట్ల పెద్ద పె పెద్ది న్యాయశాస్త్ర (గంథాలయాలు ఏర్పాటుచేసి వాటిగి 

చేరికగా, నిహసానికీ, భోజనానికీ చక్కని వనతుటు ఏర్పాట్లు చేస్తారు. 
వాటినే “ఇనొలు అంటారు. పెరముకి ఇన్ని డిన్నర్ లు- అంటే నిందు 

అని. పరిమితి వుంటుంది. ఈ విందులికి తప్పకుండా హాజరు కొవాలి, 

మన యూనివర్సిటిల్లో అప్రెండెన్సు ఎంత ముఖ్యమో ఇక్కడ ఇది 
అంత ముఖ్యము. 

ఆ విందులే కాకుండా రౌన్సిల్ ఆఫ్ నగలు ఎడ్యుకేషన్ వారు 

ఏర్పాటు చేసిన లెక్చర్లు వుంటాయి. వాటికీ హోజరు కావాలి. ఆ 
లెక్చర్లు చాలా ఉన్నత శేణిలో ఉంటాయి. ఆ లెక్చర్లు విని 

లె (బరీలో' కూర్చుని శ్రద్దగా చదువుకుని మిగిలిన కాలంలో సమీ 
పంలో వుండే ఇంగ్లీష మ కోర్టులో వ్యవహారాలు పరిశీలించే (శద్దావంతు 

లికి బారిష్టరు చదువు (సళస్త స్తమెనదని చెప్పక తప్పదు. నేను మన 
దేశంలో 8 సంవత్సరాలు సివిల్, [క్రిమినలు కేసుల్లో పనిచేసి న్యాయ 
శాస్త్ర (ప్రధానసూత్రాలు అవగాహన చేసుకుని "అనుభవం నంపా 
చించాను. అంతేకాక, చిన్ననాటినించీ ఈ వకీలు వృత్తి అంతం కను 
క్కోవాలనే కుతూపహాలంతో వుం డేవాణ్లి. అందుచేత ఈ విద్యమీద 
రాగా లక్ష్యం ఉంచి చది వేవాల్డి. లా లౌస్సిలు ఉసన్యాసాలు 

అన్నీ శ్రద్ధపట్టి సంగ్రహంగా వ్రానుకునేవాళణ్ణి. కోర్సు పూ రి అమే 
సరికి నోట్సు పు స్తకాలన్నీ నా యెత్తుని పెరిగాయి, నేను పాఠ్య 
(గ్రంథాలు శ్రద్దగా చదువుతూ, అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా ఇంగ్నీవు కోర్టు 
లలో పద్దతులూ, పెద్దపెద్ద బారిష్టర్లు నడిచే రీతులూ చూస్తూ వుండేవాల్డి, 
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మొట్టమొదటి కొద్దిరోజుల్లో ఆంగ్ల జీవితం చూశాక నాకు కలి 

గిన అధి ప్రాయాలు వ్రాస్తాను. 3 లు డిగుతూం'టేనే కూలీల రట్టు 
బాట్లని గురించి నాకు కలిగిన ఆశ్చర్యం ఇదివర శే వెలిబుచ్చాను. 
మొ త్తంమీద బజారులోగాని, హోటళ్ళలో గాని. సినిమాలలో గానీ 

ఎక్కడ చూపినా సాధారణ జీవితంలో నిజాయితీ, శ్రద్ధ ఎక్కువగా 

కనిపించాయి. అక్కడ కాలం వృథా చెయ్యకుండా వుండే" చురుకుతనం 

బాగా గోచరించింది. బజారులోకి వెడితే కూరగాయ లమ్మే స్త్రీలతో 
గాని, పురుషులతోగాని _ చబేరమాడ నక్క_ర లేదు. ఒకే వెల. మంచి 

నాణ్యం. ఇక పోస్టాఫీసుకి వెడితే అక్కడ వుండే స్త్ర అతి మర్యాదగా, 

క్షణం ఆలస్యం లేకుండా కొంటరు దగ్గిర మన పని చూసి, వెంటనే 

సంపించివేస్తుంది, 

ఒకసారి నేను ఎడింబరోకి కొన్నిపౌనులు మనియార్హరు చేద్దా 
మని ఒక పోస్టాఫీసుకి వెళ్ళాను. 16, 17 ఏళ్ళు యువతి నా దగ్గిర 

డబ్బూ, ఫారమూ పుచ్చుకుని డ తరక్షణంలోనే ఇతరుల పని చూడడం 

మొదలు పెట్టింది. నేను మన “దేశంలో అలవాటుకొద్ది రసీదుకోసం 

కాచుకుని కూర్చున్నాను. కొంతసేపటికి ఆమె నన్ను చూసి “అట్టాగ 

నిలబడ్డా రేమిటి?ి” అని అడిగింది. “రసీదు కోసం” అని చెే పే సరికి 

“ఇక్కడ రసీదు లివ్వరు. ఈ పాటికి మీ డబ్బు చేరవలసిన చోటికి 
చేరే వుంటుంది, మీరు వెళ్ళవచ్చును,” అని చెప్పింది, 

అక్కడ సామాన్యజనులు స్నానం చెయ్యడానికి స్నానాలగదులు 
ఎర్బా మె వుంటాయి, వాటిని ఉపయోగించే జనం ఒకరి నొకరు తోను 

కోరు. ముందు వచ్చిన వాళ్ళు ముందు తమపని ముగించుకుని పోతూ 
ఉంటారు. నాటకశాలల దగ్గిర టిక్కట్లు కొనేద్రోట, హోటళ్ళలోనూ, 

రై లుసైషన్ లలోనూ ముందువచ్చిన వాళ్ళకి ముందుగా టిక్క-ట్లు ఇచ్చి 

చేసి పంపిస్తారు. జనంకూడా గుంపులుగూడి తోనుకోకుండా ఒక్క 

వరసగా నిలబడి, ఒకళ్ళ వెనక ఒకళ్ళు తమతమ పనులు నెర వేర్చు 
కుంటూ ఉంటారు. (టాముల్లోనూ, గుురపుబళ్ళలోనూ డై 9వర్లు 

(ప్రయాణీకుల్ని అతిమర్యాదగా చూసారు. ఈ గుబ్లపు బళ్ళవాళ్ళు 
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మ(దాసులో రికా బళ్ళ వాళ్ళలాగు కాకుండా పట్టణం అంతా దాగా తెలుసు 

కుని ఉంటారు” దానికి తోడుగా వాళ్ళు మంచి నిజాయితీ ఉన్నవాళ్ళు, 

ఒకసారి నేను నాలా పు స్తకం ఒకటి గుట్తపు బండిలో మరిచి 

పోయి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను. తీరా ఇంటికి వెళ్ళాక ఆ దేశంలో సి.ఐ. 

డి. పోలీసులకి హుజూర్ ఆఫీసు అయిన స్కాట్రండు యార్లుకి తెలియ 

పరచాలని అనుకుంటూ ఉండగా కొన్ని గంటలలో పృస్తకం నా 

గదిలోకి వచ్చిపడింది. జరిగింది ఏమిటంతె.ఆ గుద్దపుబండివాడు టి 

పుస్తకం పోలీసులకి అప్పచెప్పాడు. ఆ పోలీసులు నా చిరునామా 
తెలుసుకుని పు సకం నాకు పంపించారు. మనదేశంలో లాగు యజమాని 

ఫలానా అని నిర్దారణ చేసే ఐడెంటిఫికేషన్ హంగామా ఏమీ చెయ్యలేము, 

ఇల్తాంటి చిన్న విషయాలే నాకు ఆంగ్ల జాతీయ జీవనం మీదా, 

నీతి వ ర్రనంలోనూ భాగా గాథాధిమానం కలిగించాయి. ఆ అధి ప్రాయాల 

తోనూ, అభిమానంతోనూ వెనక్కి తిరిగి మనదేశం సంగతి తలుచుకుంటే 

నిస్పృహ కలిగింది “ఎప్పటికై నా మన (వజానామాన్యం ఈ జొన్నత్యా 

నికి రాగలదా” అని బాధ కలిగింది. అస్పట్లా నా మనస్సు నొ ఒర్కొ_డిదే 

కాదు. అది నా సమకాలికు లందరినీని! అదీగాక ఒక కొ త్త వింతలాగ 

వాశ్చాత్యనాగరకతను అత్యంత వ్యామోహంతో చూస్తూవుండే రి రోజు 

లవడంవల్ల కూడా నా కీ నిస్పృహ కలిగింది. తరవాత నా అనుధివం 

వల్ల మనదేశంలో మన జాతిలో రూడా ఒకప్పుడు ఇల్లాంటి సీతినియ 

మాల బొన్నత్యం ఉండేదనీ, మాట ఘరానా ఒక-పేగాని, ఇచ్చి 

పుచ్చుకోవడాలలో రాతకోతలు, రిజి స్టరీలు లేవనీ తెలుసుకోగలిగాను. 

తమ స్వార్గంకోసం ఆంగ్ల రాజసీతిజ్ఞులు తమ సభ్యత్వ పద్దతులు అనం 

పూర్తిగా మన నె తిని రుద్ది, మన 'సభ్యతను మరిపించడంవల్ల నే మన 

జాతికి పతనం కలిగిందని కూడా _ తెలుసుకున్నాను, ఈ విషయాలు 

ఇంకొకసందర్భంలో (వ్రాసాను. ఈ విధమైన అభ్మిపాయాలతో (ప్రారం 
భించిన దారిష్టరీ చదువు మొదటి "జెరము పూర్తి అయింది. 

లండనులో నాకు మొట్టమొదట పరిచితులు అయిన భారతీయులు 
డెల్లాడో అనే గోవా సాలిసిటరూ, పరేష్ అనే పార్సీ దారిష్టరూ 
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మ్మాతమె పరేష్ అనే ఒకాయన అంగ గ్ల త్రీని 'పెళ్ళొడి అక్కే 

బారిష్టరుగా (పా ర్ సు చేస్తూవుండేవాడు. ఆయన ఒకరోజున నా గదికి 

వచ్చి నేను కాయగూరలు వండుకు తింటూవుంసపే చూసి, “ఏమండిీ! 

ఈ చలిదేశంలో మాంసాహారాలు తినకపోతే అరోగ్యం చెడిపోతుంది 

war అని హడలగొట్టాడు, 

10 

రాజకీయాలతో పరిచయం 

ఆయనే అస్సుడు లండన్లో ఉంటూ ఉండిన “లండన్ ఇండి 

యన్ సొసై టిలో నన్ను మెంబరుగా చేర్చారు. రాజకీయమే 

(ప్రధానమైన నా ా  జీవితంలో రాజకీయ స్వాతంత్ర్యం విషయమై ఆకాంక్ష 

అప్పుడే ఉదయించిన రోజులవి. ఇంగ్లీషువారు ఈ సవిత భూమిని 

అక్రమంగా ఆక్రమించుకొన్నారనీ, మళ్ళీ మన జన్మభూమి స్వాతం 

(త్యంకోసం వంగ రాష్ట్రంలోని విప్ప వకారులు, సాహసచర్యలు చేస్తు 

న్నారని నాకు తెలుసును. వాళ్ళ కథలన్నీ నౌ మనస్సులో ఉన్నాయి. 

సిన భారత దేశంలో లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక్ మహాశయుడి 

స్వాతం్యత్య సంపాదనా కృషి, రాండ్ హత్య, తిలక్ మహారాజుమీద 

కేసు మొదలయిన విషయాలు నామనస్సులో బాగా నాటుకుని 

ఉన్నాయి. తిలక్, గోఖలేల అభి పాయభేదాలు, వాళ్ళకీ, ఫిరోజిషా 

మెహతా (పభృతుల మధ్య వుండే పోటాపోటీలు కూడా నేను తెలుసు 

కున్నాను. పంజాబ్లో లాలాలజపతిరాయ్ కృషి, ఆయన అనుభవించే 

కష్టాలు నన్నాకర్షించాయి. కాంగ్రసు పుట్టి అప్పటికి 17, 18 సంవత్స |. 

రాలు అయింది. దేళాభ్యుదయంకోసం ఆ సంస్థ సపడుతూ ఉన్న (శమ 

శే నెరుగుదును. అయితే బెంగాలులో విస్త వకారులు, సళ్చిమదేశ౦లో 

తిలక్ మహాశయుడూ, ఉ త్తర దేశంలో లిజసతిరాయీ, నన్ను బాగా 

ఆకరి౦చారు. 
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కాని, “ఇస్సటిలాగ ఈ దేశం ఒకనంస్థ యాజమాన్యం రిందకి 

వచ్చి ఒక నాయకుడి కింద ఇంతటి వకీభావంతో ఉండడం నా టీవి 

తంలో చూడగలుగుకానా!ొ అనే నంశయం మాతం నన్ను బాధిస్తూ 

ఉండేది. ఇల్లాంటి అభిపాయాలు మొలకె తి ఆ విషయమైన ఆలో 

చనలో వుండే సమయంలో ఇంగ ండులో లండన్ ఇండియన్ ఆసోసి 
యేషన్లో చేరడం తటస్థించింది. అప్పటికి ఆ సభలోని (ప్రముఖులలో 
దాదాభాయి సొదోజీ ముఖ్యుడు. ఆయన అప్పటికే ఇండియన్ పోవర్సీ 

(Indian poverty) అనే (గంథం రచించాడు. ఆ (గంథం 
అంతా సమ్మగంగా చదివేనరికే నాకు దేశంలోని దర్శిదనారాయణుల 
స్వరూపం గోచరించింది. 

దాదాభాయి నౌరోజీ కాం్యగెసు స్తాపకులలో ఒకదై దేశాన్ని ఏక 
టాకీగా నడిపించడానికి కృషిచేసి, ఇంగ్లండులో కూడా పనిచేసి, ఇంగ్లీషు 

(పజలకి దాని నిజస్టితి తెలియణయ్యడానికి ఆదేశం చేరాడు. అక్కడ 
ఎంతో కష్టపడి సలుకుబడి సంపాదించి వార్ల మెంటు మెందరు కూడా 

కాగలిగాడు. బెంగాలులో నివిలియన్గా వుండి, పింఛన్ పుచ్చుకుని, 
కౌం(గ౧ను స్టాపకుల్లో ఓక డైన సర్ హానీ కాటనూూ బొంబాయి వీసీ 
లియన్ అయ్, కాం(గెను  స్థాపకులలో ఒకడయిన నర్ విలియమ్ 

వెడర్ బర్న్నూకూడా ఈ సంఘానికి (పధానులు. బెంగాలులో ఐ.సి.ఎస్. 
వుద్య|ోగంచేని రికెర్ అయి అనేక (గంథాలు (వాసిన రమేశచం|ద్ర 
దత్తు, కాం(గెను | (ప్రథమాధ్యమడై న డబ్ల్యు. సి, బోనర్తీ కూడా ఆ 
సంఘంలోనే ఉండేవారు. అప్పుడే నేను, దత్తు వ్రాసిన “ఇకొనామిక్ 
సర్వే ఆఫ్ ఇండియా” అనే పు _స్తకం చదివాను. 

దాంతో నాకు ఆంగ్ల పరిపాలన యెడల విముఖత్వమూ, భారత 
స్వాతంత్ర్య సంపాదన “మెడల ఆకాంతి హెచ్చు కావడంతో 
ఆశ్చర్యం ఏమీలేదు. ఈ లండన్ ఇండియన్ అసోసియేషన్లో చక్కని 
లె (బకీ ఉండేది. ఇందులో ప్రాన్సు, ఇంగ్లండు, అమెరికా మొద 
ర్ న వివిధ దేళాల్లో (పజాస్వామికం కోనమూ, (పజల స్వాతంత్ర్యం 
కోసమూ జరిగిన ‘పోరాటాల గాథల్ని గురించిన (గంథా లెన్నో 



క్ర, నా జీవిత యాశత్ర.] 

వున్నాయి. ఆ (గ్రంథాలు చదవడానికి నాకు గొప్ప అవకాశం లభిం 

చింది. ఈ సంఘ (ప్రధానోద్దేశం కూడా అదె. విద్యాభిలామలై ' ఆదేశం 
వచ్చిన భారతీయులకి తమ “దేశం వచ్చిన పిమ్మట దేశ సేవలో నమ 

గ్నులు కావడానికి తగిన విద్యావినేకాల్ని కలిగించడమే ఆ సంఘాదర్శం, 

అంతే కాకుండా హిందూదేశపు ఐశ్వర్యంమీద జీవయ్యాత్రచేస్తూ ఆ 
దేశం ఎక్కడ వుందో, ఎంత దేశమో తెలియకుండా కాలక్షేపంచేసే 

ఆంగ్ల (ప్రజలకి కాస్త వివేకం కలిగించడం మరి ఒక ఆదర్శం. 

ఆ సంఘం తరఫున తరచు నభలు జరుపుతూ ఉండేవాళ్ళు, 

నేను అ సంఘంలో చేరిన కాలానికి అప్పుడే మనదేశంలో అతివాద 
మితవాద విభేదాలు పెచ్చు పెరుగుతున్నాయి. నేనక్కడ ఉండగానే 

డబ్బు. సీ . బోనర్తీగారు మరణించారు. ఆయన అంత్య కియల సంద 

రంలో ర మేశచంద్రద త్వ తు ఉపన్యాసం చేస్తూ మన దేశంలో అతివాదం 

"పెరిగిపోతూ ఉందనీ, నంగదేశంలో అరాజకం హెచ్చిపోతూ ఉందనీ 

విచారిస్తూ మాటాడారు. అనలు విషయం మాట అటుంచి ఆనంద 

రంలో ఆ విషయాలు మాట్లాడినందుకు అస్మదాదులకి కొందరికి కష్టం 

తోచి కొంచెం కటకట పడ్డాము. 

నేను లండన్లో ఉండగానే దాదాభాయి నౌరోజీ పార మెంటు 

ఎన్నిక కూడా వచ్చింది, ఆయన తరపున మేమంతా (వచారకులుగా 

పనిచెశాము. ఆ ఎన్నిక విధానం అంతా ఆంగ్రయులే ఏర్పాటు చేసినా, * 

ఆందులో భారతీయులం అందరమూ కూడా "పాల్గొ న్నాము. అప్పుడు 

నే నొక ఏజంటుగా పనిచేళాను. (ప్రతి పక్షీయులుో కొన్ని చోట్ల నౌరోజీ 

నల్లవాడనీ, తెల్లవాళ్ళు తెల్ల వాళ్ళకే వోట్లు ఇవ్వాలనీ ప్రచారంచేశారు. 

అప్పుడు మాకు ఏమీ తోచక మానాయకుడైన ఇంగ్లీషు | 
ఆయన్ని సలహా అడిగాము. ఆయన, “ఇంత మాళానికే నా దగ్గిరికి 

రావాలా? దాదాభాయి నల్లవాడై శే ఆయనమీద పోటీ చేసేవాడు కెల్ల ' 

దనంలో రంగు తగ్గిన జ్యూ. అందుచేత సమర్థత నిబట్టి వోటు ఇవ్వండి!” 

అని చెప్పమన్నాడు. "పె గా దాదాభాయి రంగులో తెల వాళ్ళకన్న 
యా a; 

తెల్లగా వుంటాడని చెప్పమన్నాడు. దాదాభాయి మంచి తేజళ్ళాలి. యోగీ | 



రాజకీయాలతో పరిచయం 9; 

థ్వరుడులా వుండే ఆయన ముఖవర్చస్సు ఈ నాటికి కూడా నా కన్ను 

లకి కట్టినట్లుంది. 

ఆ రోజులలో లండన్ ఇండియన్ సీసెటీ తరఖున “ఇండియ 

అనే వారపత్రిక కూడా (ప్రచురించబడుతూ ఉండేది. మేము (ప్రముఖు 

లైన భారతీయుల్ని రప్పించి, వారిచేత ఉపన్యాసాలు కూడా ఇస్పిచ్తూ 

వుండేవాళ్ళము. ఒకసార్హి “న సురేంద ద నాథ బెనర్తీని సిలవాలా! గోఖ 

లేని పిలవాలా?” అనే మీ మాంన వచ్చింది. బెంగాల్ సివిలియన్ 

ఆయిన కాటన్కి సురేందనాథ వెన్టీ అం'పే అభిమానం. బొంబాయి 

సివిలియన్ అయిన వెడ్డర్ బర్న్కి గోఖలే అం పే ఇష్టం. చాలా దీవ్ప 

మయిన చర్చ అయిన తరవాత గోఖలేని ఆహ్వానించా రు అయిలే 

గోఖలేని ముందు తను చెప్పటోయే ఉపన్యాస౦ (నాసి సంసమన్నారు. 

ఆయన అల్లాగే తన ఉపన్యాసం (వాసి సంపించాడు. అంతలో ఉండేది 

ఆ సంఘం స్వేచ్చ, 

ఆ సమయంలో మా సంఘం తరఫున లాలా లడసతిరాయమ్గారు 

కూడా వచ్చారు. ఆయన్ని నేను శ్యాంబీ కృష్ణవర్మి ఇంట్లో కును 

కున్నాను. మొట్ట మొదటి సందర్శనంతోనే నాకు ఆయన దేశభక్తి 
తీ వతా, ఆవేశమూ (ప్రస్ఫుటం అయ్యాయి. ఆయన, “ఎన్నాళ్ళు వన 

దేశం ఇల్లాగ ఈ దాస్య బంధంలో పడి వుండాలి?” అని ఎంతో 
ఆత్రంగా నిట్లూర్చు విడిచేవాడు. ఆయన మహారాష్ట్ర దేశీయుడు. 

సంపూర్ణ స్వాతం త్య విప్ప వవాది. (బిళిష్ పొలన అంటే సరమ 
ద్వేషి. “"హాందూ డేళంలో నాయుధ విస్త వం రీనుకురావా లనే అక్వానం 
కలవాడు. చాలా ధనవంతుడు. “ఇండీయన్ సోషియాలబిషు' అనే 
పత్రిక మంచి తీవ్రంగా నడుపుతూ ఉండేవాడు. ోర్చర్తు న్నరు 
అంపే ఆయనకి అభిమానం. 'స్పెన్సరు పేరిట లండన్లో భారతీయ 
విద్యార్దులికి విద్యార్థి వేతనాలు ఇచ్చేవాడు. 

ఆయన దగ్గిర స్కాలర్షిప్ పుచ్చుకున్నవాడు ఆయన రాజకీ 
యాల్లో పనిచెయ్యాలని కూండు (వాసి యివ్వాలి. నాకు కూడా ఆయన 
స్మా లరొషి ప్ ఇసానన్నాడు. నేను నా మిత్రుడు ఒకడు [వాసినబాండు 
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చూసి అందులో నవ నాడులూ బంధించే షరతులు నా కిష్టం లేక్క అ 

నాకు అక్కరలేదని చెప్పాను. కృష్ణవర్మ చేశభ క్తి అపారము, 
తరవాత ఇండియా స్కాలర్షిప్ అనే పేరుతో నావర్కార్వు వి.పి 

యన్. అయ్యరు, మదన్లాల్ ఢింగ్రా (పభృతులకి అశ యమిచ్చిన 

దీయనే. ఆయన ఇంగ్లండులో ఉండడానికి వీలు లేకపోవడంవల్ల 

(ఫాంసులో వుంటూ ఇటీవలనే చనిపోయాడు. 

కే] 
బారిష్టరుచదువు వూర్తి 

ఈ రితిగా భారత స్వాతం (త్రరం కోనం పాటుబడే మనుష్యులతోటీ, 

సంస్థలతోటీ నాకు సాహచర్యం కుదిరింది. కాని ఈ పనులేవీ నా 

దారిష్టరు "చదువకి (ప్రతిబంధకం అవదు. రోమన్ లా, కౌన్ స్టి 

ట్యూషన్ లాలా హిష్టరీ వగ రా విషయాల్లో పిలిమినరీ పరీక్షలు 

జరుగుతూ ఉండేవి. నేను వాటి అన్నింటిలోనూ బాగానే ఉ త్తిర్దుణి 

అవుతూ వచ్చాను. ఆ కాలంలోనే నర్ శంకరన్ నాయరుగారు బారి 

షరు చధువుకోనం వచ్చి, మా (గే ఇన్లోనే చేరారు. 

శంకరన్ నాయరుగారు అప్పటికప్పుడే రాజకీయాల్లో ఒక 
వెలుగు వెలిగారు. కాం(గసు అధ్యక్షులు అయ్యారు. అక్కడనించి 

మద్రాసు గవర్నమెంటు ప్లీడరు, పబ్లిక్ (ప్రోసిక్యూటరు కూడా 

అయ్యారు. కాని, హైకోర్టు జడ్జి కావాలని ఆయన ఆశ. కేవలం 
వకీలుగా ఉంచే మెలాపూరు "మేధావులతో పోటివల్ల ఆ పదవి రాదని - 

ఆయన భయం. హైకోర్టులో విధిగా కొంతమంది బారిష్టరు జడ్జీలు 

వుండాలి కనక, అల్లాగయినా హైకోర్టు జడ్డీ కావాలనే ఉద్దేశంతో 

'వేసవి సెలవలలో "వచ్చి డిన్నర్లకి హాజరు అవుతూ వుండేవారు. 
చివరికి ఆయన బారిష్టరు కోర్సు పూ ర్తి కాకుండానే జడ్డీ అయ్యారు, 

. wr 

"రాయనా బాతలాలాల అకా 

తాట లాలా er MTT ఎపన్వాలాలరులాల రని 
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బారిష్టరు చదువు పూర్తి ౧4 

ఒకసారి ఆయనా నేనూ లండనులో భోజనం చేస్తూండగా 

ఆయన షాంపేన్ ఆర్జరిచ్చారు. నెను కేవలం కాయగూరలు లనషం, 

సారా తాగకపోవడం చూసి, ఆశ్చర్యపోయి, “ఇల్లాగై శే డిన్నర్ల 

దగ్గర మీరు పనికిరా రన్నమాసే!” అన్నారు. నా యీ కాయగూరల 

తిండి చాలామందికి ఆశ్చర్యంగా ఉండేది, ఇంగీషు సహోపాములు 

కొందరు నన్ను గడ్డితిని దితికెవాడని హూళన చేస్తూతంగేవారు. 
'అప్పటి కింకా ఈ వైటమిన్ సిద్దాంతం అమలులోకి రాలేమ. నేను 

విందుల్లో ఇంగ్రమవాళ్ళ వ సం కికి హ్ _త్తిగా పనికిరామాండా ఉన్నానని, 
అన్నిటికన్నా తక్కువ ప్రమాదకర మైన సగం టు అలవాటు చేసు 

కున్నాను. దీనికి కూడా ఓక గాథ జరిగింది, 
బారు విందులు జరిగినప్పుడు అఆందవరివోనూ చిన్న వాడై నే 

విద్యార్థి భోజనానంతరం ఒక చిన్న ఉపన్యాసం ఇచ్చ పొగ 

తాగడానికి మాస్టరు అనుజ్ఞ పొందాలి. ఇది అనుకుతంగా సచ్చే ఓరి 
తంతు, అంతవరకూ దాన్నీ ఎవ్వరూ విర్కరించలేదు. సనుమొదట్లో 

గ 

అక్కడికి వె వెళ్ళిన 6 రోజుల్లో నా వంతు వచ్చింది, మూ ఇత్ గి ఆధి ముడు. 
మాష్షరు సట్ ఆర్హర్ కాలిన్సు. ఈయన మద్రాసు "౫ యై పాలోస్తు చబద టీ ప్ 

hu 

వీఫ్ జ జద్ద్గా ఉండీ చాలా స్వాతంత్ర్యం చూపించిన (ప్రముఖుడు. 
ఆయన 'మద్రాను హైకోర్టు నూతన భవనాలు తెరుస్తూ చాలాగంనీకంగా 
ఉపన్యసించి, “మతాలూ కులాలూ ధనికులూ, సేదలూ ఆగే తానో 
తమ్యం లేకుండా నేనూ, నా సోదర న్యాయాధిపతుయూ స్యా "యవ 
చేస్తాము, *' అని చెప్పిన ధీకుడు. ఆయన ఈ ఇన్రి మాస్తరుగా 
ఉండడం చేతనే చాలామంది మ్మద్రాసీయులు ర్ ఇన్లొ చేరుతూ 
ఉండేవారు. నావంతు వచ్చేసరికి నేను నిలబడి, “సిగరెట్లు తాగి 
ఇలాంటి ఉపన్యానం ఇవ్వను, *=* అని చెప్పాను. న్ 

విందులో పాల్గొ న్న వాళ్ళంతా నిర్ణాంత పోయారు. “ఇన్నాళ్ళ 
నించీ వున్న ఆదారం ధిక క్కరించడమా?” అని హాహాకారాలు బయలు 
దేరాయి, నా బిల్ల దగ్గిర ఉన్నవాళ్ళు కొందరు నన్ను తిట్టారు. వాసి 
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నేను చలించలేదు. మాష్టరు దగ్గిరికి నా మీద రిపోర్టు వెళ్ళింది. ఆయన 
నన్ను తన బల దగిరికి పిలిచారు. ఆ బల్ల మీద ఇంకా ఎందరో మాజీ 

గా ౧ 

జడ్ది మొదలయినవారు ఉన్నారు. నేను “నా కీ ఆచారం ఇష్టంలేదు. 

ఇష్తం కానిపనీ చెయ్యకుండా ఉండడానికి నాకు స్వాత౦(త్యం లేదా” 

అని అడిగాను. ఆయన ఒక్క క్షణం నా ముఖంకేసి నవ్వుతూ చూసి 

“సరే! నీ బల్ల దగ్గిరికి వెళ్ళి” మన్నాడు. ఈ రీతిగా నేను ఇంగ్లీము 
ఇన్లోని పౌగతాగే ఆచారం ధిక్కరించాను. అయితే, ఆ తరవాత 

నేనుకూడా సిగరెట్టు అలవాటు చేసుకున్నాను. 

నేను మొదటిసారి అక్కడ ఉన్న ఎనిమిది మాసాలలోనూ 
ఇంగ్లండులోని ముఖ్య సట్టణా లన్నీ చూశాను. అక్కొ_డ ఉన్న 
యూనివర్సిటీలు కూడా చూశాను, బారిష్టరు పట్టాతోవాటు ఆర్జుడిగ 

కూడా పొందాలని నా సంకల్సం. అందుకుకూడా చదువు హరం 

ఖభించాను. కాని ఇన్ని చదువులవల్ల అసలు గ్రంథానికి అభ్యంతరం 

కలుగుతుందని విరమించాను. “షేక్సుపియరు మహాకవి ఇల్లు, ఆయన 
భార్య నివాసము మొదలై న చారిత్రక స్టలాలు ఎన్నో దర్శించాను. 

వాళ్ళ దేశంలోని ప్రసిద్ద రచయితలకి వాళ్ళ చూపే ఆదరణమూ, 

గారవమూ చాలా (ప్రశంసనీయాలు. (ప్రభుత్వమే వాళ్ళు ఉండే ఇళ్ళు 

వగైరాలు కొని, వాటిని జాతీయ ప్రతిష్టాపనలుగా రక్షించి ఉంచుతారు. 

మనదేశంలో, ముఖ్యంగా తెలుగుదేశంలో భారతం (వాసిన 
నన్నయాదులకీ, భాగవతం (వాపిన పోతన్న కీ వాళ్ళ _గంథాలు తప్ప 

వారి సంతతి వారికి ఉత్సాహం కలిగించి గర్వం కలిగించే చిహ్నో లేమీ 

లేనేలేవుకదా! అప్పుడే ఎప్పటిక్రై నా రాజమహూా మాం(దవరంలో తిక్క_నకీ, 

నన్నయకీ, ఎటన్నకీ ఓక స్మారకచిహ్నం కటాలని నాకు సంకల్పం 
(J) (an) 

కలిగింది. కాని, తరవాత జీవితపు ఆందోళనలో నే నా పని చెయ్యలేక. 
పోయాను, 

నేను లండన్లో ఉన్న మొదటి మూడు నెలలూ కూడా రాజ 
హేం(ద్రవరం మునిసిపల్ ఛై ర్మన్గానే ఉన్నాను. కాని, ఆ తరవాత 

నా ఛైర్మన్ పదవికి లండన్ నించే రాజీనామా ఇస్తూ మద్రాసు గవర్న | 

PRET, ET స = 

Crd nee: ee a A 
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మెంటు మెంబరు ఫోర్సుుకి “రాజమహేంద్రవరం మునిసిపల్ సొమ్ము 

జాగ తగా నీకు అస్పచెబుతున్నాను సుమా!” అని ఉత్తరం (వ్రాశాను, 

ఆయన దానిలో ఉన్న ఎ తిపొడుపు (గ్రహించి, నన్ను అభినందిస్తూ 

తిరిగి ఉత్తరం (వ్రాశాడు. తన సోదరి ఒక ఆమె ఎడింబరోలో లాండ్ 

లేడీ__అం"టీ హోటలు యజమానురాలుగా_ఉన్నదసీ, ఆమెను 

కలుసుకోమనీ నాకు (వాస్కీ ఆ విషయంలో ఆమెకి కూడా ఒక ఉత్తరం 

(వ్రాశాడు. నన్ను ఛై ర్మన్ పదవినించి లాగి వేయదలుచుకున్న పోర్సుుకీ 
నాకూ ఉన్న సంబంధం అల్లాగ పరిణమించింది, 

మొదటి ఇరము ఎనిమిది మాసాలూ ముగించుకుని, జూన్ 
90 న తేదీని బయలుదేరి, జూలై 15వ తేచీని బొందాయిమీదుగా 

రాజమహేంద్రవరం చేరాను. నేను తిరిగి రాజమహేందవరం చేరే 

టప్పటికి నా మితులకీ, శ తువులకీ కూడా ఒకటే ఆశ్చర్యం. ఇంటో 
. గగ 

వాళ్ళ సంగతీ, బంధువుల నంగతీ వేరే చెప్పనే అక్కరలేదు. కాశీకి 
వెడితేనే కాటికి వెళ్ళినట్లు లెక్క చూసుకునే రోజుల్లో ఇంగ్లండు వెళ్ళి 
రావడం అంపే అందరికీ ఆశ్చర్యంగా వుండేది. నా మ్నితలూ, శత్రు 

వులూ చాలామంది నేను లండన్లో పాడ పోతాననీ, మళ్లీ రాపడం 
సంశయమనీ అనుమానిస్తూ ఉండేవారు. ఒర్కొ. రామచం(ద్రరావు 
మాతం నేను సంపూర్ణంగా సని నెర వేర్చుకుని వసాననే ఇ గ ర్యంతో 

ఉండేవాడు. ముఖ్యంగా ఈ దేశంలో లండన్లో స్త్రీల 'స్వృచ్చని 

గురించీ, తాగుబోతుతనాన్ని గురించీ వ్యాపించిఉన్న ర్లి బొల్లి కొథిల 

వల్లనూ, నా చిన్ననాటి చర్యలవల్ల నూ, ఇక్కడ ఆ విషయాల్లో నాను 
కొంత బలహీనత ఉండిన కారణ౦వల్లనూ అందరూ నేను పూ ర్ధిగా 
పాడై పోతా నని అనుకున్నారు. కాని, నిజానికి ఆదేశం జీతమే 
నన్ను మానసికంగా కొంత ఆ బలహీనత'నించి తప్పించి, మంచిమార్లా 
నికి మళ్ళించింది. పె కారణం చేతనే నేను తిరిగి వచ్చా ననేనరికి 
_రాజమహే బాం(దవరం అంతా ఓక వింతగా పరిగణించారు. 
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అంక రాజమహం[ద్రవరంలో వీలేళశలింగంగారి (పభ బాగా 
౪ 

వెలుగుతోంది. అస్పటికే సుబ్బారావుపంతులు (పభృతులు ఆయనకి 
నిరోధులు అయ్యారు. ఏతంతు వివాహోలు (పోత్సహించిన సుబ్బారావు 
పంతులుగారు. తీరా తన తమ్ముడే రందుకూరివారి (పోత్సాహంచేత 

కొమ్మూరి నదిసింహోరా వుగారి చెల్లెల్ని వివాహమాడేసరికి, పంతులు 

గారికి ఎదురు తిరిగి హొందూనసనూజం న్రాపించా రు. నూతన వై షవానికి 
పంగనామాలు పెద్దిన్నట్లు సంతులుగారో సనాతన హిందూధర్మం చాలా 

కరుడు గట్టంది. చీవరికి ఆ సనాతన ధర్మం అంతా భయంకరంగా నా 

డు * తిరిగింది. 

నేను ఇంగ ందునించి సచ్చాక పాయక్చి త తం చెసుకుంపేనే 

రాని ఇంట్లో కలవడానికి ఏలులేదన్నారు. నేను దానికి వల ల కాదన్నాను. 
మూ తమ్ముడు (శ్రీరాములు అస్సుడు వీరేశలింగంగారి రిష్యులలో 

ముఘ్యుడు. అతను ముందే వద్దని పట్టుసట్లాడు. కుందూరి వెంకట 

రత్నం, దామెర్ల రమణారావు (ప్రభృతులు రూడా వద్దనే వాళ్ళలోవాశ్ళే, 
కొందరు మిత్రులు నేను తిరిగి వచ్చిన కొ త్రరికంలో విందులు చేశారు. 

ఆ విందుల్లో పాల్తొ గాన్నవా ళృందరివీ నంఘబహిష్కారం అన్నారు. ఈ 
బహిష్కారం గందర గోళంవల్ల నేను ఎక్కడ లొంగిపోతానో అని 

పీరేళలింగంగారికి బాగా ఆ్మతతగా ఉండేది. అందుచేత ఆయన ఒకసారి 

నేను ధార్వాడ కృబ్లారావుగారి ఇంట్లో కరార్చుని ఉండగా వచ్చి నన్ను 

"హెొచ్చరించిపోయారు. బహిష్క_రణవాదులంతా ఒక సభ చేసినా 
విషయమూ, నాతో భోజనం చేసిన ఇతరుల విషయమూ గుదిగుచ్చి, 

శంకర పీఠాధిసతులై న రాణీచయనులు స్వాములవారికి పిర్యాదు చేశారు. 
డానిమీద ఆయన నాకు ఒక రిజిస్టరు నోటీసు పంపించారు. 

సముుద యానం హిందూ మతానికి విరుద్దం కనక, తగిన (పాయళశ్చి త్త తం 

లేనిదే హిందూ సంధఘంరో కలవ కూడదనీ, వెంటనే తన ఎదట హాజరు 

a 
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కమ్మనీ నా కొక తాఖీదు ఇచ్చారు. దానిరి వెంటనే నేను జవాబు ఇచ్చాను, 

గత 20 సంవత్సరాలనించీ ఆయన్ని ఎప్పుడూ మేము ఎరగమనీ, మా 

పెద్దలు అయినా ఆయన అధికారాన్ని ఎస్పుడూ అంగీకరించలేదనీ, నా 

కల్తాంటి తాఫీదు ఇవ్వడానికి ఆయనకి అధికారం లేదనీ [వాసి సంపిం 

దాను. ఆ దిహిషాా-ర పు గందరగోళం ఒక పెద్ద అందోళనకి కారణం 

అయింది. నేను మళ్ళీ అక్టోబరు నెలలో లండన్ వెళ్ళిపోయాక సున్నా 

రావుపసంతులు (పభృతుల (పోత్సాహంవల్ల స్వాములవారు. రాజు 

హీం(ద్రవరం వచ్చారు. ఆయన్ని ఏనుగుమీద ఊరేగించి మారం 

డేయస్వామి గుడిలో ఒక పెద్ద సభ చేశారు. 

ఆ సభలో నా విషయమూ, నాతో విందు ఆరగించినవారి విష 

యమూ తీర్చు చెయ్యడానికి ఉప(క్రమిస్తూ ఉండగా, కొండేపూడి భి 

రాజు (ప్రభృతులు లోపలికి వెళ్ళి స్వాములవారిని అడ్డు ప్రశ్నలు 

రడ ం లంకించుకున్నారు. “స్వామీ! తమ అన్నడూ రాటి 

హేర్యద్రవరం రాలేదే! ఇస్పుడు తమర్ని ఎవరు రమ్మన్నారు? ఏమిటి 

ప చారం? ఈ వ్యవహారమంతా ఏమిటి?” అని (ప్రశ్నలు చేస్తూ 

ఆయన గౌరవార్దం వెలిగించిన దీపాలు ఊది వెయ్యడం ఆరంభించారు. 

దాంతో స్వాముల వారు కంగారుపడి పాపుకోళ్ళు చేత్తొ పటుకుని, 

“బతుకు జీవుడా!” అని పలాయనం చిత్తగించారు. క విషయం 

అంతా వి వేకవర్దనిలో ప్రచురించబడింది. నేను లండన్ లో ఉండగా 

పీరేశలింగంగారు నాకు ఈ పేపరు కటింగు పంపించారు 

నేను జూలై, అకోబరు నెలలకి మధ్య రాజముహేా ంచవరంలో 

ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ "హైకసు చేశాను. ముఖ్యంగా పోతునూరు శేసు 

నాకు పూర్తిగా పని చెప్పింది. పోతునూరులో చెలసాని సస్హాభి 

రామయ్యగారి భార్య రామమ్మగారిమీద (మాగంటి దాపినీడు అక్క 
గార్రుు దాయాదులు ఆస్తి జబర్ద స్త్గా స్వాధినపరుచుళున్నారని 

నేరం మోపి [క్రిమినల్ ప్రాసీజరుకోడు. 145 సెక్షను (ప్రకారం చార్తీ 

ఇచ్చారు. నేను ఇంగ్లండు వెళ్ళబోయే టప్పటికి ఆ శేసు ఆరంభం 

అయింది. అది నేను" తిరిగి వచ్చేవరకూ నడుస్తూనే ఉంది, అవతల 
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పార్సీ వౌనర్ళు దౌరి కర్ స్వామినాధన్ని తీసుకువచ్చి "కేసు నడీపిస్తున్నారు. 

నేను తిరిగి వచ్చాక ఆ కేసులో స్వామినాధన్ కి వ్యతిరేకంగా పనీచేసి 

కొట్టి పయించాను. తరవాత అది సివిల్ కేసుగా పరిణమించింది. నేను ఆ 

రేసులో చఎియింటు దాఖలుచేసి ము ఇంగ ౦డు వెళ్ళిపోయాను. ఆ కేసు 

స్ (1 సంవత్సరాలపాటు కిందుమీదులు పడి చివరికి ఆమె పతం అయింది. 

మొట్టమొదట అ బుదగ్గిర కేను ఖర్చులి! కూడా డబ్బు లేకుండా ఉన్న 

రోజుల్లో నేను ఆ కేసు పట్టి పనిచేశాను. ఆ అస్తి సుమారు పది లక్షల 

రూపాయల విలువగలది, ఆస్తి ఆమె స్వాధీనం అయ్యాక ఆమె నాకు 

7] చేల రూపాయిల ఫీజు ఓక్క_నారిగా ఇచ్చింది. 

13 
మకీ ఇంగలతు (ప్రయాణం 

ర్ం 

Ww 

ha) oy 

దాంఉపటార వుం చదువుకి మళ్ళీ అక్టోబరులో బయలుదేరి లండన్ 

వెళ్ళాను. లండన్లో కౌన్సిల్ ఆఫ్ లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు 

ఇప్పించు ఉపన్యాసాలు (శ్రద్దగా ఆలకిస్తూ పై నలు పరీక్షకి తయారు 

అయ్యాను. అన్ని ఇన్లలోనూ ఈ క కౌన్సిల్ ఆఫ్ లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ 

వాళ్ళే ఉపన్యాసాలిస్పిస్తూ అందరికీ సరీక్షలు జరిపి పట్టాలిన్తారు. ఆంతకి 

పూర్వం మన దేశంలో వాలస్ పట్టాల్లాగే డిన్నర్లకి క్రమంగా హోజ 

రయిన బుద్ధిమంతులకి పట్టాలు ఇచ్చేవాళ్ళు, ఈ కౌన్సిల్ అఫ్ లీగల్ 

ఎడ్యుకేషన్ ఏర్చొడ్లాకే మనదేశంలో లా కాలేజీలు కూడా ఏర్పడ్డాయి. 

ఈ కాలంలో నేను ఇంగ్లండు దేశం చాలా తిరిగాను. కాస్త 

వీలై నప్పు డల్లా ఒక్కొక్క దేశం (టిప్పు కొడుతూ ఉండేవాణ్డి. 

ఇంగ్ల ండులో 'ఉన్న ముఖ్యసట్టణాలు, పరిశ్రమల స్థ సొనాలు అన్నీ చుట్లు 

ముట్టాను. అప్పుడే శేంబ్రిడ్డిలో సి . ఆర్. ెడ్డిగారిని కలుసుకున్నాను. : 

ఆయన అప్పటికే చాలా తెలివై నవాడని "పేరుపడ్డారు. యూనివర్సిటీలో :.. F 

కూడా ఆయన (ప్రతిభ గణనీయంగా ఉంది. అప్పటి కప్పుడే గోఖలే. . 

నే 

న 
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గారు ఉపన్యాసాలివ్వడమూ, కొంద రాయన్ని అడ్డు పళ్నలు వెయ్య 

డమూ, మరికొంద రాయన చెప్పినదానికి హర్షి ంచడమూ జరిగింది. 

సి, ఆర్, రెడ్డిగారు ఎమ్. ఏ, కీ, బారిష్టరు పరీక్షకీ కూడా తయారు 

అయ్యారు. చివరిదాకా డిన్నర్లు వగె రాల కి హాజరై సరీక్షకి మాత్రం 

హాజరు కాకుండా ఊరుకున్నారు. నేను ఆయన్ని కలుసుగున్న ప్పుడు 

తెనుగు భారతం చదువుతున్నారు. నాకు తెనుగు భారతంఘీద చిన్న 

ఉపన్యాసం కూడా ఇచ్చారు. నేను “డిన్నర్లు అయ్యాయి కదా! బారి 

షరు పరీక్షకి హాజరై సరీక్ష ఎందుకు పూర్తి ర్ చెయ్యు"రని అడిగాను, 

ఆయన “గోఖలేగారు నాకు బారిష్టరు పసికి క వెళ్ళవద్దని నలహాయిచ్చారు. 

పరీఠ్మ పాసై ఉంటే ఎప్పటికి అయినా ప్రాాసు చెయ్యాలి అని చప 

లత్వం కలుగుతుంది. కాబట్టి, ఒక్కసారే దానికీ తిలోదకాలు ఇచ్చాను,” 

అన్నారు. అంత దీక్షతో ఉన్నారు ఆయన ప్పుడు! 

నేను ఈ కాలంలో ఇంగ్లీషు కోర్టులలో సని చాలా గ్రోద్దగా 

గమనించాను. అప్పుడే రెండుమూడు గొప్ప "కేసులు హడా వచ్చాయి. 

ఒక కేనులో సర్ ఎడ్వర్షు కార్సన్ అనే ఐరిను దారిస్నరు పనిచేశాడు, 

ఒక ఇంగ్రీ మ యువతి ఒక జర్మన్ రాజకుమారుడిమీద తనని పెళ్ళి 

చేసుకుంటానని మభ్యపర చి. దగా చేశాడని, గాన భంగాని 

(Breach of promises కేసు తెచ్చింది. ఆ కేవల జడ్తీరూ 
మొదటినించీ ఆమె పట్లనే అఫీదూన౦ చూపిస్తూ వచ్చాడు, ఆ సంగతి 

సర్ ఎడ్వర్లు కౌర్సన్ 'గహించి కేసు మంచి ) ఛేర్పుతో నడిపించాడు, 

(కాసు పరీక్షలో చాలా అమాయికంగా కనిపించే ప్రశ్నల తగిలించి, 
వాటి ఆధారంతో ఆమె గాలా మాయల నూరి అనీ, వందలో ధననంతు 
లికి టోపీ వేసే సమర్థురాలనీ వాదించాడు. జ్యూరీకి ఆర్వుమెంటు 
చెపుతూ గుండె బెదురులేకుండా, “ “జడ్జిలు ముందుగా తమబుద్ద కోర్డు 

బయట వదిలి పెట్టి వచ్చినా సాగుతుంది, రాని డ్యారర్లు వ మాశ్రం ఏదిన 
మైన అభిమాన "దురభిమా నాలూ తంహాకో లా సు పకా Poy షస 

a 

యోగించ్క,దుని ఉపోద్దాతం చెప్పాడు, చివరకి ఆ కేసులో (గారీ 
రెండు భాగాలు అవడంచేత "కెనుపోయింది. 
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సిందఎఫథించిన ఇంకొ 

మెలన్ ముద అతని సవతికాతురు దావా వ తెర్భింి ఆ జద్రీ తన త 3 
సాక్ష్యం షఇచ్చుకున్నాడు. జిద్రీ మాట తోసివేయడం అనేది సాధారణ 

విషయంకాదు.___ఆ కేసులో ఆ కూతురు తరఫున సర్ మాంపేగ్ 
హోజరు అయ్యాడు. అసలు లేను (కిందికోరు కింగ్సుదెంచి డివిజనులో 

జద్దసక్షం అయింది నాని, నర్ మాంటేగ్ న్యాయం విషయంలో 

స్నుదమ్ కోరు జ అనే అధిమానం ఉండ కూడదనీ, నయం కోసం 

ఆయినమాట త్రోసి షయ్యాలసీ మీహు సున్నితంగా వాదించాడు 

చిపరికి కోరువారు ప్ర జ్ఞ ని సాక్షం తోసివేసి అతని కూతురు 

మాట అంగీకరించారు. దాంతో షంగ్లీముష త్రికల్లో ఇ నాలా గందర గోళం 

చల రేగింది, స మద్ ద సొత్వాన్ని ఇంకొక కోరువారు నమ్మకపోతే 

ఆయన రాజీనామా ఇవ్వాలి, " అన్నారు. ఆ జ , అంతకన్న మొండి 

వౌడు. “అప్పీలు క గోరు జడీలు తిస్పు అగి పాణం సద్దారు కాని నేను 

DY చెప్పలేదు. కనక “రాజీనామా ఇవ్వను." అన్నాడు. అక్కడ 
య ళ్ 

అల్లాంటి లావా వాదేపీలు జరుగుతూ ఉండేవి. ఎటువంటికేసులు ఏమన్నా 

వే వొటికి స్యయంగా హాజరై చూస్తూ ఉండెవాలి. 

రః రాలంలోనే మద్రాసుై హైకోర్టు జర్జపని చేసి పింఛను పుచ్చు 

కున్న "షెష్పర్లు అనే ఆయనతో నాకు పరిచయం కలిగింది. అప్పుడాయన 

ఇండియన్ కంటారు ఆరు_ అనే లాపు సకం మార్చి (వాస్తూ ఉండే 

వారు. ఆయన దానికి నన్ను సహాయం చెయ్యమని అడిగారు. "అప్పటికే 

నేను సుమారు 101 ఏళ్ళు కోర్టులో ప్రా ను చేసి ఉండడంవల్ల ఆయన 

కోరిన సని తది సికరంగా చెయ్యగలిగాను. ఆయన తనపు  స్తకంలో 

కూడా ఈ విషయం (వాశారు, తరవాత ఒకసారి ఆయనే నన్ను 

ఐసాక్... రూఫస్కి, (తరవాత ఇండియా వె వైస్రాయి లార్డు రీడింగుక్రి 

ఎరుకపరచారు. ఐసాక్ రూఫస్ అప్పటో పెద్ద లాయర్హ లో లెఫ్టి, 

పుష్కలంగా డబ్బు సంపాదించేవాడు. తయన పం సంజాబ్ వా స్తవ్యుడూ, 
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రంబిత్సింగ్ వారసుడూ అయిన దులీప్సింగ్ తరఫున పంజాబు తిరిగి 

ఆయనకి ఇచ్చివెయ్యాలని గవర్నమెంటుమీద దావా వేశాడు. అది ఒక 

పెద్దకేసు. లార్డు రీడింగు హించూదేశంలో ఆచార వ్యవహారాలు, వాటికి 

సరబంధించిన "కేసులు మొదలై. నవి ఏరి చెప్పడానికి ఎవరై నా ఓరి 

భారతీయుడు తనకి సాయం కావాలని పెప్పర్దు నడిగాడు. ఆయన 

నన్ను అప్పగించాడు. నేను కొంతకాలం ఆ ూఫస్ ఆఫీసులో సని 

చేశాను. ఆ కేసు కొంతకాలం జరిగింది. చివరికి శేవలం శాస్త్రీయ 

కారణాలచేత అది ఆక్టు ఆఫ్ సైటు కనక శేను లేదని కొట్టి వేశారు. 

(పభుత్వం తరపున అటార్నీ జనరల్ సర్ రాబర్హ్ సిన్లేగారు హోజరై 

కేసు నడిపించారు. 

సామాన్యంగా అనుకునేటట్టు బారెట్లా మె నల్ పరీక్ష అంత సుఖు 

వె న విషయంకాదు. ఇంగ్ల ౦డుకి సంబంధించి విన టి స్పిపొస్తుల చట్టాలు, 

పివిల్ క్రిమినల్ ప్రొసీజరు, ఈక్విటీ కోర్టులకి సంబంధించిన చట్టాలు 

కలిసి, చాలా పెద్ద (గంథం ఉండేది. దున ఉన్నతవిద్యలాగ మన 

లాయర్ల కి పనికి వచ్చేది కాని, హిందూదేశానికి నంబంధించినది గాని 

ఏమీ ఉండేదికాదు. లాకి సంబంధించినంతవరకు ఈ బారిషరు సరీశ్నే 

చాలా పెద్దపరీక్ష. (పీవీ కౌన్సిలులో (ప్రా సు చెయ్యడానికి మాడా, లచే 

ఆర్ష త, 'జద్దీలకి కూడా ఇదే అర్హత. "పది ఎల్లా ఉన్నా, హిందూ 

దేశస్టులకి రః చదువు చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని. 

ఆ రోజుల్లో బారిష్టరు పరీక్షకి చదవడానికి ఏమీ డిగీలు అక్కర 

లేదు, ప్రవేశపరీక్ష అని ఒకటి ఉండేది. అందులో తృ ప్టికరం౦గా 

పాసయితే చేర్చుకునేవారు. బాగా ఇంగ్లీషు రానివాళ్ళు కూడా చరి 

ట్యూటర్ల సహాయంతో గటెక్కే వారు. కాని, హిందూడేశబు చిటాల 

సంగతీ, వాటి అనుభవమూ లేనివాళ్ళకి ఈ చమపు అంతా ఊకోదంషలా 
కనిపి సుంది. కాని నాకూ, అప్పట్ల" నా సహాధ్యాయి అయిన నర్ యన్. 

యన్. సర్కారుగారికీ పాందూదడేశంలో లాతో అనుభవం ఉండ ఎంవల్ల, 

అది అంతా చాలా సరదాగా ఉందేది. ఆయన ఇరు. డో ది. ఎల్. వి పాసయి, 

జిలా ముననబుపని చేనూ బారిషరుగా వచ్చారు. 
ఇ, తాట (oa) 
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మము ఉధభయులమూ ఫస్టుక్లా "సుతో రావాలని కృషిచేస్తూ 
ఉండేవాళ్ళము. ఈ దేశంలో 10 ఏళ్ళపాటు పార్టీ నుచేసి ఉండడంవల్ల 
ఆ చదువులో తు అంతా బాగా తెలుసుకోవడానికి” వీలయింది. నేను 
లెక్చర్లు శ్రద్దగా వినడమే కాకుండా, వాటికి సంబంధించిన (ప్రధాన 
(గంజాలన్నీ చదివాను. నేనూ సర్కారుగారూ కూడా సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ 

ఆనరు సంపాదించాలని కృషిచేస్తూ ఉందేవాళ్ళము. ఆది 0 ఫౌనుల 

బహుమానము. ఈ బహుమానమూ, ఈ గౌరవమూ రావాలంటే నూటికి 

75 మార్కులు పైగా రావాలి. పైగా, నోటిపరీక్ష ఒకటి ఉంటుంది, 
దాన్నికూడా న్నిగ్రహించుకుని రావాలి. 

ఆయన వేరే ఇన్కి చెందినవాడేగాని మేము ఇదరమూ 
'స్నహంగా ఉండేవాళ్ళము. ఆయన ఈక్విటీ పేపరు “ఇచ్చిన 
(Straughn) స్తాంిన్ని చూడడానికి వెళ్ళారట. ఆయన “ప్రకాశం 

"సేపరు అన్నిటికన్నా ఉ అ్రమంగా ఉంది. అతన్ని ఒకనారి చూడాలి” 

అన్నాడట. ఆ సంగతి నర్మారుగారు నాతో చెప్పిన తరవాత నేను 
అయన్ని దర్శించడానికి కని పెట్టుకుని ఉన్నాను. కాని, ఒకరోజున 

ఆయనే నా గదికి వచ్చి నన్ను అభినందించి వెళ్ళిపోయినారు. ఈ రీతిగా 

పరీక్షలు ముగించుకున్నాను. 

పరీక్షలు ముగిసేటస్పటికి నా దగ్గిర ఆర్బఐత్నాట్ అనే అతను 
స్థాపించిన బాంకులో 600 రూపాయిలు" ఉన్నాయి. ఆర్బత్నాట్ అనే 

ఆతను మద్రాసు (సెసిడెస్టీలో పెద్ద బాంకు ఒకటి నడిపించి, చాలా 

మంది డబ్బు సేకరించాడు. ఆ కర 'పెనీ దివాలా తీయడంతోసపే చాలా 

ముందీ ఉద్ ద్యోగస్టులూ, సామాన్య నంసారులూ కూడా చాలా డబ్బు 

పోగొట్టుకున్నారు. వి, కృష్ణన్వామయ్యరుగారి డబ్బుకూడా కొంత 

పోయింది. అందుచేత నే ఆయన పట్టుదల వహించి ఆర్ బత్నాట్ని 

(ప్రాసిక్యూటు చేయించి, ఇండియన్ బాంకు స్థాపించాడు. ఆ ఆర్బత్ 

నాట్ కం పెసీ శాఖ లండన్లో మాకొఫిడెన్ కంపెసి. ఇక్క_డ బాంకు 

దివాలా తీయడంతో పే అక్కడ కంపెనీ టోర్డు కూడా తిప్పి చేశారు. 

మూకీ ఫిడెల్ రై లుకిందపడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు, అందుచేత మన 
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డబ్బుకి కూడా దెబ్బతగిలింది. అప్పుడు బహుమతీగా సంపాదించుకున్న 

50 పౌనులే గతి అయ్యాయి. ఇంటికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు యూరో 

అంతా సంచారం చెయ్యాలని బుద్ధిపుట్టింది. అప్పుడు చాటస్మరులో 

మ్మితుడు లక్ష్మణదాసు అనే ఆయన కౌవలసిన డబ్బు పంపించాడు. 

మ(దాసులో జడ్తీగా ఉండిన "౩ షెప్పర్దుతో నాకు పరిచయం అయిన 

సంగతి ఇదివరకే వ్రాశాను, ఎందుకె నా “మంచిదని ఆయన్ని మదా 

సులో ఉండే జడ్తీలకి పరిచయం చేస్తూ ప్తి త్తరాలు ఇమ్మని అడిగాను, 

ఆయన శేదనలేక పోయాడు. కాస్, పి 'శ్రరాలకీ సరియైన మన్నన 

కలుగదేమో అనే అనుమానం ఆయన్ని బాధించింది. అప్పుడు మదా 

_సులో సర్ న్నుబహ్మణ్యయ్యరు ఒక జరీ, షెప్పర్లు ఆయన మెలా 

పూర్ కూటంలో వాడు. ఆయనకి నేను ఉత్తరం (వా సే మాత్రం 

మన్నినసాడా?” అన్నాడు. చివరికి అంటీ అంటని మాటలతో స్ 

స్నుబహ్మణ్యయ్యరుగారికీ, జస్టిస్ వాలస్కీ కూడా ఉత్తరాలు ఇచ్చాడు. 

బారిష్టరు పె నల్ పరీక్షకి చదివే రోజుల్లోనే భవిష్య త్తుని గురించి 
కొంత ఆలోచించడం జరిగింది, బారిషరై. మళ్ళీ రాజమ" హీరద్రవరంలో 

ప్రాక్సీ సు పెట్టడమా అనే సంశయం ప్రారంభం అయింది. చాలాకాలం 
అచ్చటి స్థానిక రాజకీయా ల్లో కొట్టు మిట్టయిన నాకు ఆ తరం టే 
(పాణం 'విసిగింది. మళ్ళీ “అదే ఇరుకుల్ శ్ పడకూడ ధనిపించింది. 
అసలు బారిష్టరు చదువు చదివి కస్ట విశాలమైన ఆవరణలో (బదుకు 

దామని వెళ్ళాను. అల్లాంటప్పుడు రాజము హేం|ద్రవరంలో తిరిగి బాఢిన్ష 

రుగా (పమేించి స్థానిక మైన గందరగోళాలలో పడకుండా ఉండడానిశే 

నిక్చయించుకున్నా'ను. అందుచేత ఏమైనా నే మద్రాసులో ప్రాక్టీసు 

పెట్టడానికీ నిశ్చయించుకుని ౩ సప్పర్ణు దగిర టన చెస్పిన ఉ త్రరాలు 
తీసుకున్నాను. రాజమహేంద్రవరంలో" "ఉన్న నా స్నేహితులు, నా 

(శ్రేయోభిలాషులు కూడా నేను తొక్కినదారి మంచిదని అంగీకరించారు. 
ఈ నిశ్చయంతో నే సెకంగ్ హోండు లా పుస్త సౌలు అమ్ము షాపు 

లికి వెళ్ళి, స్వల్పంగా అడ్వాన్సు ఇ ఇచ్చ, సుమారు 1 చేల రూపాయల 
ఖరీదయిన అప్పురూపప్ప లా పు స్పకౌలు కొన్నాను. వాటిని అన్నింటినీ 
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సామాను ఓడలో వడవేయించి నేను పి, ఓ. టోటులో వచ్చేశాను, 
అయిన ఖర్ము ఎల్లా గా అయింది కనక, ఒక టవరక మైన లె లై _బరీకూడా 

ఉంచాలని సంకల్చిం దాను. నేను 1906 వ సంవత్సరం చివరికి భారత 
దేశం ఇరురున్నాను. కొందరు మిత్రుల దగ్గిర బుణంచేసి లా ప్ప చస 
రౌలు విడుదల చేయించా దాను. సకుటుంబంగా చెన్నపట్టణం చేరి కొండి 
చెట్టి వీథిలో 25 రూపాయిల అద్రెమీద ఒక చిన్న ఇల్లు కుదుర్చు 
కున్నాను. లె లై బరీకీ ఆపీసుకీ మాతం ఓర్ విశాలమైన హోలు కుదుర్చు 

కున్నాను. 

14 
మైలావూరు మేథాప్రుల 

అప్పట్ల మైలాపూర్ వకీళ్ళ ప్రభ బాగా వెలిగిపోతూ ఉంది. భాష్యం 
అయ్యంగారు మ్మద్రాసుబారుకి నాయకుడు. సర్ స్నుబహ్మణ్యయ్యరు 

బద్దె. ఏ ఆర్. సుందర య్యారు పెద నకీలుగా పేరువడ్డాడు. ఇక కృష్ణ 

స్యోమయ్యురు అట్టహాసాొనికి సరిమి'ే లేదు. అప్పటికి భారిష్షర్ణ cy ప్రాక్టీసు, 

సలుకుబడీ కూడా. తగ్గాయి, జాన్ ఆడమ్బు, న్యూజంటు | గాంటు, పీ 

గ్రాంటు, వ్రాన్సన్, 'పెడ్డర్బర్ను మొదలె లై నవాళ్ళు కొద్దిమంది గుట్టుగా 

కాలషేసం చేస్తూవచ్చారు. స్నుప్రసిద్దు డైన నార్హన్ అప్పటికే | కిమినలులో 

బాగా "పెద్ద సరు సంపాదించుకున్నాడు. అల్లాంటి వాడికి [కిమినలులో 

వనేలేదు. అస్స టికీ మెలొపూరులో ఉన్న రః (పముఖులూూ, ఎగ్మూరులో 

ఉన్న టి. వి. శేషగిరయ్యరు, శంకరన్నాయరు (ప్రభృతులూ రెండు 
ముఠాలుగా ఉండి పోటీలు పడుతూ ఉన్నట్లు అనుకునేవారు. వీళ్ళమధ్య 

చేరి ప్రాక్టీసు పెట్టడం అంహపే చాలా సాహసం అని మితులు అనే 

వారు. కాని నాకు. “మ్నెదటినించీ లా విషయంలో ఒక విధంగా సమ 

(గమన కృషిచేసి ఉన్నాంగదా! దానికి తగిన (శమతీనసుకుం'టే ఎందుకు 

అభివృద్దిలోకి రామూ?” అని ఒక విశ్వాసం! 
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"షెప్పర్లు ఇచ్చిన పరిచయం ఉ తరం సట్టుకుని, సర్, స్నుబిహ్మా 

ణ్యయ్యరు దగ్గిరికి వెళ్ళి దర్శనం చేశాను. ఆయన నన్ను ఎగాదిగా 

చూసి ఇక్కడ బారిష్షర్ల కి ఏమీ (పయోజనం ఉన్నటు లేదని “ఎదని 

చప్పరించాడు. చివరికి "షెప్పర్లు అనుమానించిన చేశాడు. తరవాత 

వాలస్ని చూశాను. ఆయన నన్ను ఆదరణతో పరిశీలించి “పకాశం 

గారు! బారిష్టర్ల కీ ఇక్కడ చోటు ఉన్నట్టు కనిపించదు. ఈ మైలాపూరు 

వక్సీముందు. వాళ్ళు తట్టుకో లెరు. వీళ్ళ పలుకుబడీ, ఆర్బాటమూ చాలా 

"హెచ్చు. ఆ కృష్ణస్వామయ్యరుని చూడండి! కోర్తుకి నాలుగు గ్నురాల 

బండిలో వసాడు! వాళ్ళతో మీరు ఏమి వేగ “గలుగుతారు!” అని 

అన్నాడు. ఆపైన “మీరు ఎమైనా ధనవంతులాి”' అని అడిగాడు, 

నేను “నీదవాల్డే” అసి చెప్పిన మీదట, ఆయన “మీరు ఎక్కడయినా 

ఒక చిన్న పట్టణంలో (ప్రాక్షీను చెయ్యండి. చూడండి! మెలాపూర్ 

ధాటి కాగలేక పి. సి, లోబోమళ్ళీ మధుర చేరుకున్నాడు!” అని నిరు 

త్సాహ పరిచాడు. అందుమీద నేను కొంచెం ధైర్యం తెచ్చుకుని 

“అయ్యా, మీదేశం వెళ్ళి ఈ బారిష్షరీ చదివి వచ్చిన తరవాత కూడా 

నేను ఎక్కడ ప్రాసు పెబ్లాలో నిర్ణయించుకో లేరపోశే నా చదువు 

వృథాయే! నేను ఇక్కదే ప్రాక్టీసు. పెడతాను... అది నా నిశ్చయం! 

నాకేమీ ఆర్భాటాలు అక్క రలేదు! అదిగో ౫ మాకో రు కెదురుగా అర్కటే 

95 రూపాయిలు అది ఇచ్చి ఒక చిన్న ఇంట్లో ఉంటాను. నారు సని 

ఎందుకు రాదో చూన్తాను!” అని చెప్పివచ్చాను. 

అప్పట్లో 'మెలాపూరులో ని దాషణాత్య "మేధావుల _సతిధని 

గురించి కొంచెం ని సరిసాను. భాష్యం అయ్యంగారు అవ్వా రేటు జన 

కల్. ఆయన అప్పటికే కొంచెం పెద్దవాడు అయ్యాడు. చాలా స్యతం 

తుడు. తనశేసు తగిన ఛాస్తాధారలతో నిదానంగానూ, విస్సలంగాసూ 

జడీ ఎదట పెట్రగలిగేవాడు. బారులోనూ, ఏంచిమీదారూడా మంచి గొర 

వాసికి పాత్రుడు అవుతూ వుండేవాడు. లాలో మంచి సండితుడు. ఒక 

సారి ఒక తుందుడుకు జడ్లీ ఆయన ఆర్ల్యుమెంటు చెప్పటోతూ ఉం 
అడుగడుక్కీ అడ్డు తగిలాడు. వెంటనే ఆయన చేతులో ఉన్న పు 
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కాన్ని బల్లమీద చేసి, “చెప్పదలచుకున్న విషయం సమ్మగంగా చెప్ప 

నియ్యకపోశే ఏం చెయ్యాలి?” అన్నాడు. ఆ _పతికారంతో జద్ది చల్ల 

బడ్డాడు. 

ఇంక వి, కృష్ణస్వామయ్యరుగారి తరహా దీనికి, పూర్తిగా 

వ్యతిరేకం. కృష్ణస్వామయ్యరుగారు నాకు లా కాలేజీలో పొ "సెసరు, 

ఆయనకి న్యాయశాస్త్రంలో (ప్రవేం అమోఘం ! అందుచేత గబాగబా 
తనశేసు విస్తరించేవాడు. ఎదటివాడిని మాట్లాడ నిచ్చేవాడు కాడు, 

చూడడానికి మంచి దర్షాగా ఉందేవాడు. ఎదటివాడు ఎదైనా ఒక 

నమూటంసపే దానికి నాల్లుమాటలతో జవాబు చెపితేకాని ఆయనక తృప్రి 

ఉంచేదికాదు. పి. ఆర్. సుందరయ్యరు మంచి మేధావి. ఎదటివాడు 
నొప్వకుండా తనశేసు సుస్పష్టంగా చెప్పగలిగేవాడు. ఇస్పటి సర్ 

పి. యని. శవస్వామయ్యురుగారుకూడా అప్పటికి సీనియర్ల లోవాడే, 

లాలో చాలా పండితుడై నా, కేసు చెప్పడంలో ఈ ప్రక్ఞావంతులకి 

అందేవాడు కొడు. 

ఇక తెలుగులాయర్హ సంగతి కొంచెం వ్రాస్తాను. వేపా : 

రామేశం (ఇప్పుడు నర్స్, పురాణం నాగభూషణం, రంగావయల 
యు 

నాగభూషణం, యల్ల సద్ది వెంక(ట్రామశాస్త్రగార్లు ఏదో మర్యాదగా కాల 

శేపం చేస్తూఉండేవారు. వాళ్ళు ఎన్వరూకూడా దాక్షిణాత్య న్యాయ. 

వాదుల ధాటీకి నిలబడలేని స్పితిలోనే ఉండేవారు. నేను రాజ 

మో హీం(దవరంలో ప్పీడరుగా ఉంగి, పెద్దకేసులు కోర్టుకి 

పట్టుకువచ్చి, ఏరిని సలహా చస్తే ఏ అయ్యర్ కో, E ఆయ్యంసారిరో 

శేకపోళే [క్రిమినల్ చే నయితే. ప్ర ఆడమ్బుకో __ అప్పచెప్పి వారిదగ్గిర 

నహాయకులుగా పనిచేస్తూ ఉండేవారు. అందుచేతనే ఆంధ్రదేశంలో 

జమీందారీలు ఎన్ని ఉన్నా, వాటి తాలూకు 'పెద్దకేసు లన్నీ అరవపీ డర 

చేతుల్లోనే ఉండేవని. భాష్యంఅయ్యంగారు, కృష్ణస్వామయ్యరుగారు . 

మొదలయిన 'పేరుకెక్కిన వకీళ్ళ ఐశ్వర్యం అంతా ఈ జమీందారుల 

వల నంపాదించినడే. ఆ కాలంలో మదరాసులో పీ డరీ స్టితి ఇది. 
స, య 

MT: a aa 



నెను మి(తుల సహాయం పొంది యూరపులో సంచారం చేశాను. 

రాకపోకలో పారిస్ ఇదివరకే చూశాను. ఇంక హోలండు, 

డెన్మార్కు-, స్విట్లర్లండు, స్వీడన్, ఇటలి, గ్రీసు, జర్మనీదేశాలు 

ఆఖరున చుట్ట పెట్టాను. డన్మార్కు- వ్యవసాయపు దేశం. అక్కడి 

వ్యవసాయపు పద్దతులు చాలా అకర్షకంగా ఉంటాయి. స్విట్టర్లాండ్ లో 

అప్పుడు ముఖ్యమైన పర్షిశ్రమ లన్నీ గృహపరిశ్రమలుగానే నడప 

బడుతూ ఉండేవి. నేను ఇటలీలో విసూవియస్ పొంగుతూ ఉన్న 

ప్పుడు చూశాను. ఇంకా నేపుల్చు, పై పె సాటరు మొదలయిన అప్పు 

రూపపు (ప్రదేశా లన్నీ చూశాను. 'ఛెర్మాపోలిస్ కనుమ కూడా 

చూశాను. ఇవన్నీ చూసిన తరవాత జర్మని వెళ్ళాను. రఃనాొడు 

(పపంచ చరిత్రలో (ప్రముఖస్తానం అలంకరించిన జర్మనీనిగురించి 

కొంచెం (వానాను. మిగిలిన దేశాల్లో 'రెండురోజుతో, మూడురోజుతో 

మాతమే ఉన్నాను. కాని జర్మనీలో 15 రోజులున్నాను. 

బారిష్టరు చదువుకి పోవడానికి ముందే నాకు లూయీఖూన్ తొట్టి 

వె వైద్యంలో నమ్మకం కుదిరింది. ఆ వె వై ద్యం అలవాటు చేసుకున్నాను. 

ఆ ఖూన్ని స్వయంగా చూడా లని కూడా నాకు అభిలాష. అందుచేత 

జర్మనీ వెడుతూనే ఆయన ఉంటూన్న లిస్జిగ్ వెళ్ళాను. అప్పుడు 

నాదగ్గిర ఒక చిన్న చేతిపెట్టి మాతం ఉంది. రైలు దిగడంతోయే 
ఒక మనిషి పెట్టి పట్టుకుని చక్కా పోవడం -ప్రారంధించాడు. 

వాడికి నా భాష అర్థంకాదు, “అందుచేత చివరికి నా భాష తెలిసే మనిషి 

దొరికేవరకూ వాడీ వెనకాల సడి పోవలసివచ్చింది. నేను లిప్జిగ్లో 
ఖూన్ యింట్లోనే మొదట మకాం చేశాను. అప్పటికి ఆయన ఆన్న్మతి 
ఏదో కారణంచేత కట్టి వేశారు. ఇంట్లోనే వైద్యం చేస్తూ ఉన్నా 

డాయన, ఆయనతోపాపే నాకూ కొన్ని ఉడక చేసిన కాయగూరలు 

ఫలహారం పెట్టాడు. తరవాత నేను సెయింట్ పీ పీటర్సుబర్ల్ ఆనే పెద్ద 
హోటల్లో మకాంచేసి, రెండురోజులు ఆయనదగ్గిర ఉండి, నాకు 



టు. 
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అభిమాన విషయమైన తొట్టి వై ద్యాన్నిగురించి. వివిధమైన చర్చలు 
సాగించి సంగతులు అన్నీ తెలుసుకున్నాను. ఆయన ముఖవర్చస్సు 

సరీక్ష్షించి మనిషి మానసిక తత్వాన్ని తెలియచేసే వా డని వాడుక, 
నేనుకూడా దానికి రెండు సానరనులు యిచ్చాను. ఆయన నా నె తిని 

చెయ్యిపెట్టి ఏమో చెప్పాడు. కాని నాకు భాష రాకపోవడంచేత ఆది 
ఏమి తెలియలేదు. రెండు పొనులు మాత్రం ఊడాయి, 

జర్మనీలో మొదటివారం అయ్యేసరికి నాకు పోలీసుల దగ్గిర 

నించి నోటీను వచ్చింది. విదేశీయులు ఆ దేశంలో వాదం రోజుల 

కంటు ఎక్కుప ఉంచే పోలీసు వాళ్ళుకీ రిపోర్టు చేసుకుని వాళ్ళు అను 

మతి పొందాలి. ఆ (ప్రకారంగా నేను అనుమతి పొందాను. ఈ రోజున 

(ప్రపంచా న్నంతటినీ సంషి [భపరుస్తూన్న జర్మసీనిగురించి నాకు కలిగిన 

మొదటి అధ్మిపాయం వ్రాసాను. జర్మనీ శుద్ద మిలిటనీదేశం. మిలిటరీ 

అధికారులకి అక్కడ జరిగే గొరవం అపారం. (టాఫిక్ పోలీసులు 

ఎవరైనా "పెద్ద మిలిటరీ అధి కారులు వస్తూం కే, వారిదగ్గిర వుండే 

ఢంకాలు మోగిస్తూ వుండేవారు. ఆ ఢంకా బజూాయించేసరికి బాటలమీద 

నడిచే జనం అంతా పక్కకి ఓ తిగిలి వాళ్ళకి దారి యిన్నవలసిం దే. 

భూ గర్భంలో మిలిటరీ కోర్టులు. ఉన్నాయనీ, ఒకసారి వాటిలోకి 

వెడితే వెళ్ళినవాడు మళ్ళీ వసాదో, రాడో సందేహం!” అనీ భయం 

కరంగా చెప్పుకుంటూ ఉండేవారు. ఎంత మిలిటరీ అధికారం ఉన్నా, 

(ప్రజలలో సుహృద్భావం చాలా హెచ్చు. వాళ్ళ ఇతర దేశీయులు. 

అందులోనూ భాష తెలియనివాబృ___అంపే ఎక్కువ ఆదరమూ, 

మర్యాదా చూపిసారు. నేను రెండుసార్లు దారి తప్పిలే నన్ను సరియైన 

చోటికి తీసురువెళ్ళి దిగవిడిచారు. 

అప్పటికి యూరప్పలో ఉండే అన్ని జాతులవాళ్ళకన్నా జర్మ 

నులు మంచి భోజన పియులు. వారి హోటళ్ళు మంచిదర్హాగా ఉండేవి. 

ఇంగ్లీషు హోటల్లో లాగ కాకుండా లెట్ట పెట్టడానికి వీలులేనన్ని వంటి 

కాలు ఉండేవి. “నేను మొదటినారి ఇంగ్లండులో ఉన్నప్పుడు శుద్ద 

శాకాహోరిగా ఉండి, ఇంగ్ల ండులో కూడా శాకాహార జీవనము సాధ్యం 
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అని పూర్వాచార పరాయణులై న నా బంధుపులకీ, 'స్నేహితులకీ రాడా 

నచ్చజెస్పగలిగాను. కాని, "రెండోసారి ఇంగ్ల ండు వెళ్ళినప్పుడు ఆ 

ఆచారం ఐచ్చికంగానే నడలించాను. అందుచేతనే అక్కడ ఓక్క 

చేపలకి సంబంధించిన వంటకాలే నా ఎదట పెట్టారు. అపి 124 

రకాలు ఉన్నాయి. నేను జర్మన్ యూనివర్సిటీల్లో “ముఖ్యంగా సెన్సు 

లేబరేటరీలు చూడా లని అనుకున్నాను. కాని నాకు అనుమతి దొరక 

లేదు. నేను విద్యార్థి ననీ, కేవలం చూడాలనే ఆకాంక్ష గలవాణ్లి మాత్ర చ 

అనీ చెప్పినా వాళ్ళకి నమ్మకం కలగలేదు. చివరకి లండన్ “చెలి 
(గాము యిచ్చి నా సంగతి కనుక్కుని ఆ తరవాతే నామ అనుస్హై 

యిచ్చారు. 

16 
బారిష్టరు వ్చ త్రి 

టై మ 

సను మద్రానులో బారిష్టరు వృత్తి (ప్రారంభించిన కొద్రిరోడాలశే 
(ప్రాక్తీస ను దాగా అందుకుంది. 10 సంవత్స లు కింద కోర్టుల్లో (స్రీ ను 

చేపి ' ఉండడంవల్ల నూ, దేశంలో చాలామంది పరిచితులూ, “అభిమానులూ 

ఉండడంచేతనూ  ప్రాక్తీను దినదినాభివృద్ధి పొందింది. 1007వ సంవత్స 

రంలో నేను మద్రాసులో (ప్రవేశించి 1A 'సంవత్సరాలు___అం పే [స 1న 

సంవత్సరంలో ప్రొక్తీసు మానివేసేవర కూ__ఏకటాకీగా Eur 

చేశాను, (పపంచక దృష్టితో చూ నే పనా జీవతంలో ౮ 14 సంవత స్పరాలూ 

అన్నివిధాలా భో గభాగ్యోలతో కూడిన కాలము. ఈ కాలంలో సంగ 

తులు (వ్రాయడానికి దీన్ని రెండు భాగాలుగా విభజిసాను. మొనటి 
7 సంవత్సరాలలోనూ కొ త్ర ర్డచోట (పమోంచడమూ, సడిమంది స్నేహ 
తులూ వద్దు అన్నా, మద్రాసుల్ రో హేమా హేమీల మధ్య చేకి పడి 
పోకుండా క్రమంగా నిర్షించుకు రావడమూ తలచదుకుం సే, నాకు (దహ్మోం 
డమైన విషయాల్లాగ కనబడతాయి. తరవాత 7 సంవత్సరాల్లోనూ నాకే 
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ఆశ్చర్యం కలిగేటట్లు డబ్బు సంపాదించడమూ, లౌకికంగా పేరు (ప్రకా | 

తులు పొందడమూ జరిగింది. ముందు మొదటి 7 సంవత్సరాలిగి 

గురించి (వానాను, 

నేను మద్రాసు చేరి ప్రాక్రీను (పారంభించేసరికి ఇంగ్ల ౦డు 

(సయాజణం చాసతు 8 వేలూ, పుస్తకాలు వగ రాలు కొన్న బాపతు 

ఫన్నెండువేలూ కలిసి మొ్రం ఇరవై వేల అప్పు ఉంది. నేను ఆ 

అస్సుతో (ప్రాకీసు ప్రారంభించాను. కాని, దై ఏకంగా కొదిరోజులకే 
ద ఇ 

ఆ అప్పు తీర్చి వెయ్యగరిగాను. నేటి యువకులకి జీవితంలో ఉత్సాహం 

రలిగించడం౦ం కోసం, ఆ నంపాదనకి కావలసిన పేరు సంపాదించు | 

కోవడం కోనం నేను సడ్త శ్రమని గురించి కొంచెం (వ్రాసాను, 

సన్ను (స వేశించేటస్పటి'క భారతీయులలో మాధవన్ నాయర్. 

(తరవాత జసిస్ర్....డార్తర్ స్వామినాధన్, కె, పి. యన్. మీనన్ గారు 
ఠం టు ల a) 

(డన్ ప్రోసిర్యూటరుు ప్రాక్రీసులో వుండేవారు. పి, సి. లోటో__ 

(రమట్దై ిల్తాజద్తీ సర్ జాన్ వాలస్ అడ్య కేట్ జనరలుగా ఉండదే. 
ద గాడ ల 

టప్పుడు ఆయన దగ్గిర అపెంటిస్గా ఉండేవాడు. అయన మధురకి 

ఫబిక్ (ప్రోసిక్యూటరుగా వెళ్ళిపోయాడు. బారిష్షర్ల క అప్పట్లో ఎక్కువ 3 

్రతిపలేని సంగతీ, వాలస్ నాకు ఇచ్చిన సలహా సంగతీ ఇదినరకే 

(వాశాను గదా! అల్లాంటి స్థితిగతులలో (ప్రాక్టీసు (పారంభించి నిగ 

హించుపంటూ వచ్చాను. 

నేను మ్మదాను వచ్చిన సంవత్సరంలోనే కాకినాడలో వకీలుగా 

ఉండిన పేరి నారాయణమూ ర్తిగారు మద్రాసు చేరారు. ఆయన మంచి 

(వతిభాళాలి. ఆయన చేరిన కొద్దికాలానికే మేము తెలుగు ప్రాంతాల్లో 

ఉన్న ఫైలు ముప్పాతిక మూడుపాళ్ళవర కూ ఆకర్షించగలిగాము. కాజు. 

లిసు తీసుకుంటే తెలుగువాళ్ళలో మా పేర్లు తరుచుగా కనిపిస్తూఉండేవి, 

న్ జో వి 5 లో లే 

నేను బారిషరుగా వచ్చిన కొదిర్ జులకే ఒక సివిల్ అబ్బలుల్ లాకాౌ 

జిలో ప్రొఫెనరుగా ఉండిన టి.వి. శేషగిరి అయ్యరుగారితో కలసి పనిచేయ 

వలసి వచ్చింది. ఆయన వయస్సులోనూ, ప్రాక్సీ సులోనూ నాకు సీని 

యరు. ఆయినా బారిషర్ని అవడంవల నాకు సీనియారిటీ వచ్చింది. 
రు య 

i 

ళ్ 
ఖో 
న. 

| 

a) 

1, 

లాలన mera! 
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అలాంటి స్థితిలో ఆయన నాతో పనిచేయడానికి ఇష్టంలేక 'కేసుళోనించి 

తప్పుకున్నారు. నేనే కేను ఆర్గ్యు మెంటు చెప్పి మొట్టమొదటగా దారి 

ష్షర్ల మీద ఉంటూండే దురభి పాయం పోగొట్టగలిగాను. 

ఆ తరవాత నాకు చిరకాలమ్మితు లయిన అర్. కుస్పున్వామ 

య్యరుగారికి ఒక కేసులో నాతో పనిచేయవలసిన అవసరం కలిగింది. 

ఆయన సర్ వేపా రామేశంగారిలాగే ది. యర్.లో ఫస్టు క్రాసులో, 

-ఫస్టుగా పాసయ్యారు. వాసం ఆయన శేషగిరి అయ్యరుగారిలాగ తప్పు 

కోలేదు. తప్పుకోమని శేషగిరి అయ్యరుగారు ఇచ్చిన నలహా కూడా 

గణించలేదు. 

ప్రాక్ కీసుకి వచ్చిన (ప్రారంభంలో ఇంకొకసారి సల్ సుబ 

హ్మణ్యయ్యరుగారి కోర్టులో ఆర్ల్ష్యు మెంటు చెపుతూ ఉన్నాను, ఆ నమ 

యంలో ఆయన కోర్టులో కూర్చుని ఉన్న ఆర్. వెంక టామశాస్ర్రిగారిని 

పిలిచి దానికి సంబంధించిన కేసు ఏదో ఉండాలి తియ్యమన్నారు. వకీలు 
పనిచేసే వాళ్ళకి అది అంత గౌరవకరం అయిన విషయం కాదు. దాని 

మీద నేను వెంటనే లేచి, “అయ్యా! నేను, నా మి(తులూ ఇందుకు 

సంబంధించిన కేసులన్నీ వెతికాము. ఎక్కడా ఈ తీరుకి వ్యతిరేకంగా 

కనిపించలేదు,” అని గట్టిగా చెప్పాను. దాంతో ఆయన శాంతించారు. 
మొ _తంమీద మొదట్లో మద్రాసు బారు నా కంతగా స్వాగతం ఇవ్వ 
లేదు; సరిగదా, నాకు కాలూనడానికే కొంత క్షం కలిగించిందని 

| చెప్పాలి. పెద్దల్లో భాష్యం అయ్యంగారు, కృష్ణస్వామయ్యరు, సుంద 

రయ్యరు వ్రభృతులూ, పిన్నల్లో అప్పటికే మంచి చురుకుగా వస్తూన్న 
(శ్రినివాసయ్యంగారు, అల్లాడ, యన్. వరదాచారి, టి. ఆర్, వెంక 

(టామకశాస్ర్రి, వి. వి. శ్రీ నివానయ్యంగార్లూ మంచి గడ్డుగా ఉండేవారు. 
కాని, మొదటినించీ నాకు ఉన్న ఆత్మవిశ్వాసమే సహాయం అయింది, 

ఏవృ త్తి త్రిలోనై నా ఆత్మవిశ్వాసం అవనరం, అందులో లాయరు 
వృత్తి తికి అది మకీ అవనరం. జడ్తీలని ఆ(శయించి, వారి దయవల్ల 
వృద్ధిలోకి రావడం అనేది ఎక్కడోగాని ఉండదు. అక్కడక్కడ ఉన్నా 
అది ' సిద్దాంతం కాదు. ఆత్మవిశ్వాసమూ, దానికి తోడు పరిశ్రమా ఉండాలి, 
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నేను వెసులు వచ్చినప్పుడు చాలా శ్రద్ధగా చది వేవాణ్తి, దాంతోబాటు 

లా మాడా ణంగా చది పవాట్ది. లండన్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న 

పెద్దపెద్ద దా దారిషర్లు, ౫ దిద్దులు రాతి ఒకటి రెండు గంటలదాకా చదువుతూ 

కృష షి చయ్యుడం చూశాను, అల్లాగే నేనుకూడా చాలా కృషి చే సేవాళ్ణి, 

ఆత్మ విశ్వాసమూ, నిర్భయత్వమూ, పరిశ్రమా విడవకుండా ఈ మూడింటి 

సమన్వయం ల నేను మ(దాసుచారులో నౌ న్హానాన్ని ఆ కమించుకో 

గానని చెప్పాలి. ఇంతే కాకుండా నా క్త యింట్లకి నేనంపే పరి 

స్యా మైన విశ్వాసం కూడా ఉం దేవి. వాళ్ళకే సులు "నా దగ్గిర ఉంటే, 

వాటితో ఐక్యం అయి పట్టుదలతో సనిచేస్తా ననే ప్రభ్యాతికూడా గడిందు 

కున్నాను. ఆ విశ్వాసమే నాకు అనృ శ్రి తలో జయం చేకూర్చింది. ఈ 

సందర్భంలో జడ్లీలతో (ప్రన ర్తి రించేటస్పుడు లాయర్త కి ఉండే ధర్యం 

కూడా గొ ాస్పగా సహాయం చే స్తుంది, జద్దలని ఎదురుకునే సాహనం 

చూపించే వాళ్ళకి మంచి పేరు "వస్తుంది. "దానివల్ల అల్లాంటి సందర్భా 

లలో అవసర మైన వాళ్ళు తను కేసులు పట్టుకుని వెతుక్కుంటూ వస్తారు. 

రాజమహేం[దవరంలో ముననబుర ంగమగ్నారుతో వ్యవహరించినప్పుడు 

రూడా నా అనుభనం ఇదే, నొకు జద్దీలతో వచ్చిన పట్టింపుల్ని గురించి 

ముందు వేరుగా (వ్రాసాను. 

మొ _త్తంమీద నేను కొద్దికాలంలో నే మద్రాసు హైకోర్టులో 

అప్పెలెటుసై డునా, సివిర్లోనూ, [క్రిమినర్ లోనూ మంచి ప్రాక్టీసు 

గడించేసరికి నన్ను ఏ జిల్లాలకి అయినా వెళ్ళి ప్రో సు పెట్టమని సలహా 

ఇచ్చిన సర్ జాన్ వాలెస్సూ, ఛీఫ్ జస్టిస్ ఆర్నాల్లు చై వె టూ మొదలె న 

వారు కొంచెం అళ్చర్యపడ్డారు. మద్రాసులో కొంతకాలం ప్రాక్సీ సుచేసి 

పిమ్మట హె మాకోర్డ జడి అయిన నేపియర్ ఒకసారి నాతో, “హిందూ 

లాని గురించి పు స్టకం (వాపిన జాన్ డి. మెయిన్ తరవాత మద్రాసు 

బారిష్టరులలో ఇంత సివిల్ (ప్రాక్టీసు సంపాదించిన ' వాళ్ళు ఎవ్వళ్ళూ 

లేరు!” అన్నాడు. మొతానికి విశేషం [శమలేకుండానే నాకు పుష్క 

లంగా కేసులు లభించేవి. నేను ఎప్పుడూ కేసులకోనం బాధపడలేదు. 

అప్పుడే నాకు రాజమహ్మేదవరంలో "స్నేహితుడైన కోకా 



వెంక పేళ్వరరావుగారు, తన అల్లుడైన పి . వెంకటరమణారావుగారిని___ 

(ఇప్పుడు జస్టిస్ నాతో సనిచెయ్యడానికి అప్పగించారు. అప్పటికి 

వెంకటరమణారావుగారు బి.యల్. పాసయినారు. ఆయన మంచి చురు 

కె న బుద్ధిశాలి. ఆయనకి ఉన్న జ్ఞాపక శ్ర ర్త చాలాగొప్పది. కేసుల్లో 

చొలా గటివాడు. సివిల్ కేసుల్లో లొ పాయింట్లు తీస్కి వాటిని బిణ్ణింగా 

జడ్డీ ఎదటపెట్టి, కేసులు గెలవడానికి నాకు. ఆయనవల్ల లభించిన 

సొహాయ్యం చాలా గొప్పది, 

క్రమినలు సె సెడున నేను మొట్ట మొదట సనిబేసిన పెద్దేసు ఆష్ 

హత్యకేసు, అది రాజకీయమైన శేసు. 1907-8 సంనత్సరాల్లో తిరు 

నల్వేలిలో కలెక్షరుగా ఉండిన ఆష్ని ఎవరో cl లు స్టేషనులో రివోల్వ 

రుతోకాల్చి చంపివేశారు. అప్పటికి బిపినచం ద్రవాలు మన రాష్ట్రానికి 

రావడమూ, ఆయన ఉసన్నాసాలు దేశంలో గాథ మైన దేశాధిమానాన్నీ 

రగులుకొల్పడమూ జరిగాయి. అవి వందేమాతరం రోజులు. వంగ 

విభజనవల్ల భారత జాతీయత రగుల్కొాల్బబడింది. ఇది ఆ గందర 

గోళంలో వచ్చిపడిన కేసు! ఆ కెనులో మొదటి ముద్దాయి తరఫున 

బారిష్టరు దేవదాను, రెండవ ముద్దాయి శంకరకృష్షన్ తరపున నేనూ 

వకాలా పృచ్చుగున్నాము. అసలు తిరునల్వెలిలో జరిగిన ౮8 బాత 

విచారణ సహజంగా తిరునల్వేలిలో నే జరగవలసిఉంది. కాని రాజకీయ 

కారణాల చేత, ఆ కేసు మద్రాసు హౌకొర్లువారే - అందులోనూ 

పుల్ బెంచివారు. విచోరించారు. అల్లాంటప్పుడు "ఇ కేసు నడిపించడం 

ఎంత కష్టమో వేరే చెప్పనక్కరలేదు. ఫర్ బెంచిరి అధ్యతుడు సీస్ 

జస్టిస్ సర్ ఆర్నాల్లు వై వె టు, ఆ విచారణళో నేను జడ్తీలని చాలా (శమ 

పెట్టాను! అడుగడుక్కీ. డిపె ఫెన్సు తరపున హక్కులు 'స్థాపించుకుంటూ, 

వాళ్ళ ప్రాణాలు విసిగించే వాణ్ణి, పోలీసులు 1 R- లో ఆదొరని 

కొట్టనవాడికి (కాపింగు ఉందని (వాసి తరవాత సపరించుకున్నారు. నౌ 

క్ర యింటుకి పెద్ద జుట్టు ఉండేది. ఆ పాయింటు సట్టుకుని నాగదీసే నరికి 

చాలా లాభిం చింది! సర్యవసానంలో నౌ క్ల యింటుకీ రెండు సంవత్సరాల 
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కిక వేశారనుకుంటాను. ఆ శేసు నడిపించడంలో నాకు కొంత (ప్రఖ్యాతి 

వచ్చింది. అదే క్రిమినల్ (ప్రాక్షీసులో మొదటి కేను. 

లీ స్ 

నేను మొ త్తం ప్రాక్టిస్ ను చేసిన 14 సంవత్సరాల్లోనూ మొదటి 

7 సంవత్సరాల్లో" ప్రాక్టీసు బాగా నిలదొక్కుకున్నాను. కాని, అప్పుడు. 
నెలకి రెండుమూడు వేల దాకా నంఫాదన ఉన్నా, ఖర్చుకూడా అల్లాగే 

ఉండేది. ఏమయినా దారిష్టరుచదుపుకీ, దాసి ఉపాంగాలై న లై (బీ 

వగ్గై రాలకీ అయిన బుజం తీర్చి వేశాను. నా మ్నితుడు లక్ష్మణదాను 
ఇంగ ండు (ప్రయాణంకోసం ఇచ్చిన డబ్బు వెంటనే తీర్చి వెయ్యవలసిన 
అవసరం వచ్చింది. అందుచేత, నేను + స డరుగా ఉన్నప్పుడు చాటప్మరులో 

కొన్న భూమి అమ్మి బుణం ఆంతా తీర్చి చేశాను. లె లై (బరీకోసం కంచు 

మ ర్తి రానునంద్రరావుగారి దగ్గిర చేసిన బుజం అంతా ప్రాన సులో 
సంపాదన వల్త తీర్చి చేశాను. గ్ కాలంలో కుటుంబం పరిస్టితిని గురించి 

ముందు ముందు (వాస్తాను. మొదటి 7 సంవత్సరాలూ ఇల్లా గడిచిన 

తరవాత, మిగిలిన 7 7 సంవత్సరాల్లోనూ పుష్క. లంగా సంపాదించి 

తోటలు, దొడ్డు, బంగాళాలు కొన్నాను. 

17 
మాటప ఎట్టుంవుల 

ఈ నంటర్భం€ be నేను పార్టీ సుకి వచ్చినప్పుడు బారు సంగ 

తుల్ని గురించీ, జడ్దీల కయ్యాశీలనిగుకించీ, నాకూ వాళ్ళకీ వచ్చిన పట్టిం 
పుల్ని గురించీ కొంచెం (వ్రాసాను. చాలామంది జద్తీలతో నాక మాట 

పట్టింపు రావడమూ, నా మీడ మాట ఉంచుకోకుండా వెంటనే వాళ్ళకి. 

మాట అప్పజెప్పి, నా ఆత్మగౌరనమూ, స్వాతం త్యమూ కాపాడుకో 

వడమూ జరిగాయి. 

నేను మొదట్లో (వమేించినప్పుడు.__అం పే 1907 వ సంవత్స 

రంలో___మదాను బారులో ఒక ఆచారం ఉండేది. ఒక పెద్ద ప్లీడరు 
'హైకోర్లు బడ్డ అవడంతోనే అతని జూనియర్గా ఉంటూ ఉండిన. 
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లాయరు బారుకి నాయకుడై పలుకుబడి సంపాదిస్తూ ఉండేవాడు, ఆ 

ఆచారం కూడా నాకో మొదట్లో ఓక అద్దే. నాకు "అల్లాంటి (ప్రాపకం 

లేదు. మొదటినించీ నాకు ఉన్న ₹ థె రై ర్యంతోనే అప్పటి “హేమా "హీమీలకి 

ఎదురుగా నిలబడేవాలి, అందులోనూ జర్దిలుగా ఉండిన హేమా హేమీలు 

కేసులలో ముందే ఒక అభి ప్రాయానికి వేచ్చి లాయరుకి అడ్డు తగులుతూ 

(శ్రమ కలగచేస్తూ ఉండేవారు. దాంతో లాయర్ల క్రీ జడ్తీలకీ కొందేంతగా 

దాలు వస్తూ ఉండేవి. అందులోనూ, ఒక్కొక్క బడ్దీకి. ఒక్కొక తిరక్క 

ఉండేది. "అందుచేత కౌ స్ట్ స్వాతం(త్యం చూపింటే లాయరుకి జగతో 

తగాదా త ప్పేదికాదు. నేను వచ్చేసరికి జడ్రీలలో స్వతంత్రంగా ఉండే 

వాళ్ళలో నార్డు బాగా (ప్రసిద్దికి ఎక్కాడు. 

నేను ప్రాక్తీసు సు ప్రారంభించిన కొద్ది రోజుల్లోనే సర్ శంకరన్ 

నాయరు జడ్దిగా ఉండగా ఒర లిమికేషన్ కేసు అప్పీలులో ఆర్జ్యు మెంటు 

చెప్పతూఉన్నాను. ఆయన నేను చెసే బది వినకుండానే ఇల్లాంటి కేసుల్లో 

ఇదివరకే చాలాపర్యాయాలు హె హైకో రు ఒక తీర్పు ఇచ్చిందని చెస్పి నారు 

అడ్డుత గిలాడు. వెంటనే నేను అందుకుని, * “ఇల్లాంటి క కెను ఎప్పుడూ చః 

కోర్టులో తీర్చుకాలేదు. సరిగదా, మీరు అసలే తీర్చు చెప్పలేదు, 

సీపు అనుకునే శేసుకీ దీనికీ అనలు సంబంధమే లేదు,” అని చెప్పాను. 
అంతటితో ఆయన చల్ల బడ్డాడు. 

ఇంకొక సారి వాలస్తో వచ్చింది తగాదా. ఆయన లాపొయింటు 

(గహించడంలో సుని నిశిత బుద్దికల వాడే కాని, యథార్థం (Fact) 

(గహించడంలో నిదానం ఉండేది కాదు. ఎంత బుద్ధిశాలి అయినా యథార్హం 

(గహి స "సేన కాని న్యాయం జరగదు. లా యథార్థాన్ని అనునరించే ఉం 

టుంది. కనక అది (గ్రహించి న్యాయం చెప్పాలి. పెగా, ఈ వాలస్ 

నిద్రపోయేవాడు. ఒకసారి ఆయన జెంచీమీద నిద్రపోయాడు. నేను 
కాగితాలు కిందపడ వేసి కూర్చున్నాను. కొంచెం సేసటికి ఆయన ములు 

కుని “Mr. Prakasam! Where are ౪/6?” లన్నాడు. నేను, 
“My lord! 1 don’t know where we are!” అన్నాను. 
దానికి ఆయన చాలాబాధపడ్డాడు, అక్క_౯ించి నేను హాజరయిన కేసులో 

గో 
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మాతం ఎప్పుడూ నిద్రపోలేదు. ఆయనే ఒకసారి, అంతకుముందు 
అడ్యకేటు జనరర్ గా ఉండిన ఒక భారతీయ (ప్రముఖుడు ఆర్షు మెంటు 

చెబునూ ఉంచే తల వేలవేసి నిద్రపోయాడు. ఆయన కునుకుతున్నా 

రఃయన ఆర్హ్యుమెంటు మానలేదు. ఒకనిద్ర తీసి లేవి “ఏమండీ! మీరు 
ఏవిషయం ఆరధ్భ్యాచేస్తున్నారు” " అన్నాడు, ఈయన, “అయ్యా! నేను 

కముర్తి యర్ లా విషయం ఆరూ గి చేస్తున్నాను, "” అన్నాదు. ఆపై న 

ఆయన ' “ఆం అసందర్భంగా మాట్లాడతా 'రేమిటి? కమర్షి యర్ లా మీకేం 

తెలుసును?” అన్నాడు. అంతే ఆయ నేమీ మాట్లాడలేదు. ఆ ముక్క. 

పిన్న స. రృష్టస్వామయ్యురుగారు పెదవిచప్పరించి, ““అవును! “ది 

మనకి ఇల్లాగ అవసలసిందే!” అన్నాడు. అంటే దారులతో ఐకమత్యం 

లేదనీ, ఉంే టెద్రీలు అల్లా (ప్రవ ర్తి రించలేరనీ ఆయన అధి పాయము, 

మరీ ఒరి సందర్భంలో సర్ అబ్దుర్ రహీముగారితో నాకు 

మాటపట్టేం నచ్చింది. ఆయన కోర్డు పద్ద బహాదూరీ పద్దతిగా ఉండేది, 

యుదిడు రోజుల్లొ ఆయన చాలా నిదానంగా వింటూ, స్యాయం సరిగ్గా 

పాలించేవాడు. "కొన్ని స్వత ర్యత మైన పోకడలు కూడా కనపర్చాడు. 

రాని, రానురాను లాయర్ల మీద చెంచీమీదనించే చిరాకుపడేవాడు. పైగా, 

అస్సటికి వి. కృష్ణస్వామిఅయ్యరుగారు "హెకోర్దుజద్రేపని ఏడిచి పెట్టి ఎక్స 

రూ: “ద్రౌన్సిలర్ అయ్యారు. ఆయనకిరూడా తన రాష్త్ర మైన బెంగాలు! 

ఎర్తి కర్యాటి నీ కౌన్సిలరు కావాలని అశ ఉండేద. ఆయన ఎంత సే 

అదే దృష్టిలో ఉందేవాడు. ఒకసారి నేను ఒక సివిల్ అప్పీలు ఆయన 

దగగ బాది సున్నాను. నేను రిపోర్టు పాయింటు వివరించకుండానే, 
క జలే 

Er: ఇందులో ఏముంది” అన్నాడు. నారు పాణం విసిగి, “అయ్యా! 

రః శేసులో నేను నా పార్టీల దగ్గిర నించి చాలా డబ్బు తీసుకున్నాను. 

వాళ్ళ వేసు అంతా శ్రద్దగా చేదివి తమకు నివేదించదలచుకున్నాను. అల్లాం : 

టప్పుడు నేను చెప్పకుండానే మీరు “ఇందులో ఏముందని” అంజే 

ఇంక నేను చెప్పేదేమిటి? ఇది న్యాయమూర్రులకి న్యాయమైన పని 

కాదు,” అన్నాను, అంతటితో ఆయన తట్టుకుని నిదాసపడ్డాడు. తర 

వాత నాకూ, ఆయనకీ ఎప్పుడూ తగాదా రాలేదు, 
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నేపియర్ అనే ఇంకొక బారిష్టరు జద్దీగా ఉండేవాడు. ఆయనై తే 

చురుకై నవాడే కాని శాంతం తక్కువ. ఒక్ "కేసులో ఆయన నన్ను 

4 గంటలకి పిలిచారు. అది ఒక [క్రిమినలు శేను. నేపియరుగారు ఆ 

"కేసు అంతా పదినిమిషాలలో ముగించాలన్నారు. నేను అవి అల్లాగ 

ముగించడం నాధ్యం కాదనీ, ఆయన ఇచ్చిన మెములో కేసులోని 

ముఖ్యవిషయం _ చెప్పడానికై నా వీలుండదనీ చెప్పాను. ఆయనకి 

 ఆగ్రహంవచ్చి, “చాలు! సోది కట్టిపెట్టండి!” అన్నాడు. వెంటనే నేను 

కౌగితాలకట్ట బల్ల మీద కొట్టి, ఆయన అన్నమాట ఉపసంహరించుకుంటే 

కాని ఈ కోరులో అర్హ్యుమెంటు చెప్పడానికి నిరాకరి సున్నా నన్నాను. 

ఆయన ముఖం ఎర్రనై అక్కడనించి లేచిపోయాడు. అప్పటికి బారి 

షర అసోసియేషన్ అని ఒక నంఘం ఉండేది. ఆ సంఘంలో ఆస్ 

'బర్ను, (గ్రాంటు, నార్దన్, స్వామినాథన్ (సభృతులు నాకంటె సీనియర్లు 

ఎందరో ఉన్నా నన్ను అధ్యతుడుగా ఎన్నుకొన్నారు. ఆనంఘం నేసి 

యర్ అగౌరవ చర్యని గురించి త్మీవమెన అసమ్మతి తెలుపుతూ ఒక 

తీర్మానం పానుచేసి పంపించింది. చివరికి ఆయన కమాసణ చెప్పాక 

"కేసు నడిచింది. 

వి. కృష్ణస్వామయ్యరుగారు జడ్తీగా ఉండినప్పుడు ఒకసారి 

నాకూ ఆయనకీ కొంచెం పట్టింపు వచ్చింది. ఆయనా, జస్టిస్ వాలస్సూ 

బెంచిమీద ఉండగా నే నొక 81101 దావాలో వాదించవలపివచ్చింది. 

మొదటనే కృష్ణ స్వామయ్యరుగారు నా కేను తోసివేశారు. అన్ని శేసు 

ల్గొనూ దావా కారణం ఒకా మైనా నేను ఎప్పుటి రస్పుడే ఓఒక్్కార్కు 

పాయింటుగా వాదిస్తూ వచ్చాను. కృ ష్తన్వామయ్యరుగారు, “ఏమి ఇల్లా 

వాది స్తున్నా?” రని అడిగారు. నేను, “తాము నేను, చెప్పే విషయం 
సరిగా అవగాహన చేనుకోకముందే ఒక తీర్చుకి వచ్చారు. అవకాశం 
ఉంది కనక ఒకసారి కాకపోతే ఒకసారి అయినా నా మాటలకి విలన 

ఇసారేమో అనే ఆశకొద్దీ తంటాలు పడుతున్నాను,” అన్నాను. ఆయన, 
“అది (పకాశంగారి పట్టుదలక నిదర్శనం,” అన్నారు. కేసు నాకు వ్యతి 

రేకంగా అయింది. 
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కాని, మరి పది,పదిహీను రోజులకి వి. కృష్ణస్వామయ్యరుగారు 

తమంతట తమరే ఈ శేసు పిలిపించారు. పిలిపించి, తాము ఇదివరలో 

పొరపాటు అభ్మిపాయానికి వచ్చామని, అందుకోనం తిరిగి వినవలెననీ, 

అదిసవరించుకుంటున్నామనీ చెప్పి, నా "కేసు అంతా విని నాకనుకూల 

మైన తీర్చు చెప్పారు. అది మోకోర్లు జద్దీలలో సామాన్యం అయిన 

వషయం క కాదు. పొరబాటు పడడం “మానవ మా(తులకి సహజమెకాని, 

అది పొరబాటని తెలిసిన తరవాత ఈరీతిగా సవరించుకోవడం అనేది 

అసాధారణ విషయం. అస్పుడే నేను లామెమ్సులో ఆయన ఘనత 

ప్రశంసిస్తూ (వాశాను. కృషస్వామయ్యరుగారు కోర్టులో దడదడ లాడిం 

చినా మనసులో కత్తవహించే తరహా మనిషికాదు. తరవాత, ఆయన 

ఎర్జిహ్యటిప్ కౌన్సిలర్ ఆయినస్సుడు నేను ఆయన్ని చూడడానికి 

వెళ్ళాను. ఆయన నన్నెంతో ఆదరించ్హి “Prakasam! Good 

friends do not carry any prejudices in their 
010645” అన్నాడు. 

ఒకప్పుడు సర్ కె, (శ్రీనివాసయ్యంగారు బెంనీమీద ఉండగా 

నాగొక "పీవీ వచ్చింది. ఆయన గొస్ప మేధావి. సునిశిత మైన బుద్ది 

విశేషం కలవాడు. దానికితోడు శేసు తానే న్వయింగా అవగాహన 

చేసుకునివచ్చి ఒక అభ్మిపాయంతో కూర్చునేవాడు. అల్లాంటప్పుడే 

సామాన్య లాయర్ల పని చాలా ఇరుకుని పడిపోతుంది. అయినా, 

కరూట్సు (టాటరూ ఇద్దరూ ఉండగా నే నొక కేసు అర్హ్ష్యుమెంటు చెబు 

తున్నాను. ఆయన మధ్య మధ్యని నాకు అడ్డుతగిలీ అప్పుడే జెర్రి 

'మెంటుకి వచ్చేపినట్లు సూచించాడు, అస్పుడు నేను, “అయ్యా రః 

కేసులో నేను మీ కోసం ఆర్హ్యు మంటు చెప్పడంలేదు. మీరు అస్పుడే ఒక 

నిశ్చయానికి వచ్చినట్లు తోస్తుంది. నేను ఇది అంతా రెండో జడ్తీగారి 
కోసం చెబుతున్నాను, 1 అన్నాను. దాంతో ఆయన మరి మాట్లాడలేదు. 

పి. ఆర్. సుందర య్యరుగారు జద్రీగా ఉండేటప్పుడు ఆయనతో 

కూడా నాకు ఒక తగాదా నచ్చింది. సుందరయ్యరుగారు చాలా వివేక 

వంతుడు. చురుకై నవాడే కాని, తాను విచారించటోయే కేసు స్వయంగా 
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చదువుకుని, ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చి, మాటిమాటికీ అడ్డుత గుల్తూ 
ఉండేవాడు. లాయరు తన ఎదట పెట్టిన విషయాలన్నీ తన బుద్ది 

విశేషంచేత వంకరటింకరగా తిప్పుతూ ఉండేవాడు. ఒక కేసులో 

నా కిల్లాంటి తగాదా వచ్చింది. అప్పుడు నేను ' లా మైమ్బుకి సంపొద 

కుడుగా ఉండేవాలి, అప్పుడు ఆ పత్రికలో, “This Judge 15 

full of intellectual dishonesty,” అని వ్రాళాను. దాని 
మీద జద్దలలో పెద్ద కలవరంపుట్టి, వీలై తే నామీద జద్దేల యొడల 

అగౌరవం చూసినందుకు కం పెంప్తుకేను పెట్టాలని కూడా ఆలోచిం 

చారు. కాని, సందర్భాలను బిటి Fair comment limit 
దాటకపోవడంవల్ల అది అంతటితో ఏిరమించు కున్నారు. జి లా 

_లుమ్ముని గురించి ముందు (వత్యేకంగా (వ్రాసాను, 

ఇంతవరకూ నేను దారిష్టర విషయమూ, జిద్దీల సంగతీ (వ్రాశాను. 
ఇక సివిలియన్ జద్దల సంగతి ' వ్రాస్తాను. ఈ బర్టీలలో రెండు తర 
హాలవాళ్ళండేవారు. ఈ జద్దలకి సమర్థత సామాన్యంగా ఉండేవి, 

ఇందులో కొందరు జద్దీలుగా' కొంత అనుభవం నంపాదించి నిదానంగా 
ఉందేవారు. కొందరు కాస్త స చిరాకు తనం కలిగి, చెప్పినది నరిగా 
ఏనకుండా కిందకోర్లు తీర్పు క వాయపరచే దోరణిలో ఉండేవాళ్ళు; బెన్ఫన్ 
వగై రాలు ఈ తరహాకి చెందినవాళ్ళు. ఇందులోనూ కొందరు ఇంచీ 
మీదనే చిరచిరలాడెవారు. కొందరు కే నవుతూంపే మాట్లాడకుండా 
కూర్చుని చివరికి కింది కోర్టులతో ఏక్షీభవిస్తూ ఉండెవారు. 

మ(నో అని ఒక సివిల్జరీ ఉండేవాడు. నేనొక శేసు అర్ష్యు 
మెంటు చెబుతూ౦ పే ఆయన తలవంచుకుని జడ్దిమెంటు (వా సేస్తున్నాడు. 
నేను, * “ఆర్ష్యు మెంటు చెప్పకుండానే మీరు తీర్పు (ధ్ర పేస్తున్నారు! నేను 
ఎంత గొంతు చించుకుంటే మాతం లాభ మేమిటి?” అన్నాను. ఆయన, 
“నేను తీర్పు (వానున్నానని మీ కె రెల్లా తెలిసింది?” అన్నాడు. “మీరు 
వేసిన ప్రశ్నలు, మీరు కూచునే వాలకం, మీ (వ్రాత ధోరణీ చూసి, అల్తాగ 
అనుకున్నాను,” అన్నాను. నిజానికి ఆయన (వాసేది జడ్తిమెంయే! 

బోడాం అనే జద్ద ఒకాయన ఉండేవాడు. అయన 'జరిజనల్ 7 సై డు 
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వెంచిమిద ఉండేవాడు. విశ శేష మైన (ప్రతిభ కలవాడు. ఆడవాళ్ళ. 

అందులో నూ కాస్త చక్కగా సింగారించుకున్న వాళ్ళ. బోనులోకి వస్తే 

ఆయన మనస్సు నిలకడగా ఉండేవికాదని (ప్రతీతి. ఆకాలంలో కొందరు 

వరీబ్ళు ఆయనకోర్లులో కేసులు గెలవడానికి ఈ సూక్ష్మాన్నే కనిపెట్టారు. 

అందుచేత బంకసాలవీథిలోఉన్న ట్ టోగంవాళ్ళు చాలామంది ఈ కోర్టులో 

సాయి ఎలై నారు! సి. సి. రామస్వామయ్యరుగారు ఆకాలంలో చురుకుగా 

ముందుకి వస్తూన్న వకీలు. ఆయనకి ఒరిజనల్ సె డులో పని బాగా 

ఉండేది. టోడాంకీ ఆయన అంపే చాలా ఇషం. అనాటి సి. పి. రామ 

స్వామయ్యరుగారు తరవాత ఆ దోడాంకి “ఒక శిలావిగ్రహం కూడా 
చేయుంచారు. నేటికి కూడా బోడాం అల్లాంటి గౌరవానికి ఎంత మాత్రం 

అర్హుడు కాడని నా విశ్వానం. ఆరోజుల్లో అంతా కూడా అల్లాగే అను 

రునేవాణ్ళ. 

ఈ॥రీతిగా సధ్నాలుగుసంపత్సరాలు జడ్రీలతో కిందామీదా పడుతూ 

నా అక్మగొరవానిక్కీ వృ తీస్వాతం త్రానికీ "భంగం రాకుండా దారిష్టరీ 

నడిపించాను. నేను పని (ప్రారంభించిన కొద్దికాలానికి, ప్రముఖులై “న 

లాయర్ల తో ఆలోచించి, జడ్రీలని సరియైన పద్దతిలో ఉంచడానికి సత్రిక 

ఒకటి అవసరమని తలచి, gE రామచంద్రన్ దగ్గిర లా_టమ్సు అనే 

లాజర్నలు ఒకటి కొన్నాను. దానికి నెను ప్రధానసంపాదకుర్లి. బారిష్షరు 

దేవదాసు, మాధవన్నాయరు మొదలయినవాభ్ళ సహాయనంపాదకులు. 

అప త్రికలో జబ్రిలనిగురించి నిర్భయంగా |వాస్తూ ఉండే వాళ్ళము. 

పి. ఆర్. సుందరయ్యరుగారినిగురించి (వాసిననందర్భంలో 

నామీద కం అష్ట పొసీడింగ్సువిషయం ఆలోచించినప్పుడు, మాధవ 

న్నాయరుగారు చాలా గడబిడపడ్డారు. ఆయన తన మామగారైన సర్ 

శంకరన్నాయరుగారి సలుకుబడితో గవర్న మెంటుస్తడ రై, హెకోర్డుజర్డీ 

కావా లనే అశలో ఉండేవారు. కనక అనలేభయపడి మిక్కిలి ౨ ఆదుర్దాతో 

స్వార్ధానికి అడ్డురాకుండా తమపేరు సంపాదకవర్షంలోనించి తప్పించ 

మన్నారు. వి, “ఆర్. కృష్ణస్వామయ్యరుగారు హై హైకోర్టుజడీ పనిలోనించి 

ఎక్షిక్యూటిద్ కౌన్సిల రయినస్పుడు కూడా స(తకలో చాలా తీవ్రంగా 
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విమర్శించాను. న్యాయమూ రులు కార్యనిర్వాహకవర్షంలో కి (ప్రమోషన్ 

అయ్యే సిద్దాంతం పరిపాలనకి లాయకు అయిన సంగతి కాదని నావాదన. 

సర్ అబ్బుర రహీముగారినిగురించి [వాసినప్పుడు కూడా నా వాదన అదే! 

ఆ వ్యాసం (వాశాక సర్ అబ్దుల్ గారు తమ ఇంటికి నన్ను భోజనానికి 

పిలిచి, తమకి ఉన్న ఆదురా అంతా నాతో చెప్పారు. నడచినన్నాళ్ల 

లాకైమ్సు మ దాసులో బడ్తీలకీ, ప్రీ డర కీ కొరడాలాగ ఉండేది. 

నా ప్రాక్తీసు హైకోర్టులో నే కాకుండా మన రాజధాని అంతా 

వ్యాపించి ఉండేది. విశాఖపట్టణం మొదలు తిరుచునాపల్లి వర కూ ఆన్ని 

జిల్లాకోర్డుల్లో నూ హాజరు అయ్యాను. ఒకసారి తిరుచునాపల్లి లో ఒర 

సిప్ల్ కేసులో మూడుమాసా లున్నాను. వేలకొద్ది క ఫెజు పుర్చుపన్నాను. 

నేను డబ్బు సంనాదించిన రోజుల్లో కీ ఫిజు చాలా “హెచ్చుగానే వృచ్చుకునే 

వాణ్ణి, పాపం! పార్టీలు చాలామంది చాలా డబ్బు నా పేరుమీదుగా 

పోగొట్టుకున్నారు! చాలామంది పూర్తిగా నష్టపడి ఉంటారని కూడా 

అనుకుంటాను. కొన్ని కేసుల్లో రోజుకి అయిదువందలు, వెయ్యో కూడా 

పుచ్చుకున్నాను. తిరుచునాపల్లి లో సంపాదించిన డబ్బుతోటి ఊటీలో 
కొన్న బంగాళాకి “గోదావరి” “అని పేరు పెట్టాను. 

1919 లో రాజమొ హొం(దవరంలో 'నత్యవో లు గున్నేళ్వ్యరావు 

(ప్రభృతులపై న వచ్చిన ఫోర్డరీ కరెన్సీనోట కేసులో మొదటినించీ___ 

అం పే కమిటల్ కోర్టు దగ్గరనించీ __నేనే ఉండి నడిపించాను. ఆశేనులో 

నాకు సాంబమూ ర్రిగారు 'సహాకారిగా పనిచేశారు. నిడదవోలు పార్టి షన్ 

"కేసు, కృష్ణాజిల్లా = జమీంగారీ కేసులు మొదలయిన డబ్బు పుష్కలంగా 

లభ్యం అయ్యే కేసులు అన్నీ వచ్చాయి. పానగల్లురాజాగారు చిత్తూరు 

కోర్టులో కాళహ _సిజమీందారుగారిమీద తెచ్చిన సివిల్ లిటిగేషన్ లో "నేను 

చాలాకాలం పనిచేశాను. అందులో నాకు పి. వి. రమణారావుగారు 

సహాకారిగా పనిచేశారు. ఇల్లాగ మంచి ప్రాక్టీసు బాగా రావడంవల్ల నే 

పదిసంవత్సరాల్లో తెండుమూడులక్షల రూపాయలూ, మద్రాసులో ఒక 
ఇల్లూ, ఊటీలో ఒక బంగళా, ఒంగోలులోనూ, రాజమహేంద్రవరం 
లోనూ ఓక్కొక్క ఇల్లూ, ఇంకా రెండులక్షల రూపాయల నిలవగల 
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సిరా స్తీ కూడా సంపాదించగలిగాను. నాకు విశ్రాంతి తీసుకున్న తర వాత 
మూడేసి మాసాలు ఒక్కొక్క చోట ఉండా లని ఒక ఆక ఉండేది. 

ఈ కాలంలోనే రెండు కేసులలో పీవీకౌన్సిలు ఎదట వాదింగ్ల 
డానికి ఛెండుసార్లు ఇంగ్ల ౦డు వెళ్ళి అక్కడ ఒక్కొక్క సారిమూడ్షు 
మాసాలడ్ 5 తక్కువకాకుండా ఉన్నాను, యుద్దానికి పూర్వం వెస్టుమినిష్టరు 
పాలెస్ హోటలులో ఉండగా దక్షిణాఫ్రికా పోరాటం సాగిస్తూ ఉన్న 
దారిష్షరు మోహన్దాస్ కరంచందు గాందీగారిని మొదట చూశాను 
లండన్ ఇండియన్ సా పై ట్రీ తరఫ్వన వెడ్డర్ బర్న్ (పభృతులు ఈయన్ని 
ఆహ్వానించి, ఆ భవనంలోనే కింది అంతస్తులో ఒక పెద్ద విందు 
ఏర్పాటు చేశారు. చిరకాలంనించి ఆసాపై "టేత్రో నాకు సంబంధం 
ఉండడంచేత దానికి నేనూ హాజరు అయ్యాను. అప్పడు గాంధీగారు 
పూర్తిగా పొళ్ళాత్య దుస్తులు ధరించారు. 

18 
రుటుంబ స్థితిగతులు 

పను 1007 లో ఇంగ్ల ండునించి తిరిగి వచ్చి మద్రాసు చేరే 

సరిక్కి అప్పటి నా కుటుంబం సతి గతులూ, అనంతర పరిస్థితులూ 

కొంచెం (వ్రాసాను. నాకు అస్పటికి సంతానం లేదు. నా కోనం ఎంతో. 

శ్రమించిన మా అమ్మగారికి అది ఒక పెద్ద ఆదుర్దాకి కారణం అయింది, 

అప్పట్లో స్తీ చాపల్యంవల్ల నా సంసార “జీవితంలో నాకు సౌఖ్యం 

లేదనే “చెప్పవలసి ఉంటుంది, తత్సలితంగా నా భార్యరి అనారోగ్యం 

కలిగింది. ఆ రోజుల్లొ నే నాకు తొట్టి వె వైద్యం అంటి బాగా గురి కుది 

దింది. అందుచేత అప్పటికి ఆవి వై ద్యాన్ని గురించి కృషిచేసిన (ద్రోణం 

రాజు వెంకట రమణారావుగారి దగ్గిర ఆ విషయమైన భోగట్టాలన్నీ 

తెలునుకుని, నేనూ నా భార్యాకూడొ తొట్టి వె వైద్యం (ప్రారంభించాము. 

తరవాత ఇంగ్ల ండునించి తిరిగి వచ్చి ) మ(దాసులో కొండిచెట్టి 

వీధిలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ వె వెద్యమే నమ్ముకున్నాను. నేను ఇంగ్ల ండు 
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నించి వచ్చిన కొద్ది కాలానికే నా భార్య గర్భవతి అయింది. అప్పటి 

వరకూ జీవించి ఉన్న మా అమ్మగారు అవార్తకి చాలా సంతోషిం 

చింది. ఆవిడికి లోకంతోపాకే మనమల్ని ఎ త్రుకోవాలని ఆశ, కాని 

ఆ సంతోషానికి ఆవిడ నోచుకోలేదు. కొండిచెట్లి వీథిలో ఉండగానే 

ఆమె పక్షవాతంవల్ల మరణించింది. అప్పటికి ఆమె వయస్సు 60. 

చనిపోయేటప్పుడు ఆమె నన్ను పిలిచి తను చిరకాలం కిందట 

నించీ జ్నాగత్తగా దాచి ఉంచుకున్న 800 రూపాయలమూటా నాకు 

అప్పగించింది. ఆమె అతిప్రయానం మీద నన్ను, నా తమ్ముల్ని వృద్ది 

లోకి తీసుకురావడమే కాకుండా ఈ రీతిగా ధనం సేకరించి నాకు అప్పు 
చెప్పడం చాలా ఆశ్చర్యకరమయిన విషయం! అమె పడ్డ (శ్రమకి ఆమె 

బుణం తీర్చుకుందాం అంపే ఆఖరికి అంత్య(క్రియలలోనై నా ఆ ఆవ 

కాశం లభించింది కాదు. ఆమె ధన్యాత్మురాలు. 

తరవాత మేము. కొండిచెట్టి వీథినించి శుంకురామచెట్టి ఏఫిలోని 
జి. ఏ. నపేళను ఇంటిలోకి మారాము. అప్పుడే నాకు (ప్రథమ పురుష 

సంతానం కలిగింది. కాని (ప్రసవ సమయంలో ఫోర్? నెఫ్స్ ఉపయోగించ 

వలసివచ్చింది. ఆ ఉపయోగించడంలో జరిగిన (ప్రమాదంవల్ల ఆ కర 

వాడు రెండు సంవత్సరాలు జీవించి చనిపోయాడు. మళ్ళీ రెండోసారి 
(ప్రసవ నమయోానికి నేను శాంతోమ్లోని సీవ్యూ అనే భవనం ఒకటి 

అదికి తీసుకుని అందులోకి మారాను. మళ్ళీ నాకు మగపిల్ల వాడు కలి 

గాడు. మరి ఒకటిన్నర సంవత్సరాలకి రెండో కుమారుడు జన్మిం 

చాడు.నేను అప్పటికే మదరాసులోని ఎల్ల పదుమాడకోవెల వీధిలో ఉన్న 
ఇల్లు కొన్నాను. నెలకి నూరు రూపాయలు అద్దె యివ్వడంకన్న ఒకో 

ఇల్లు ఉంటే మంచిదనే ఆలోచన కలిగింది. రాని నా దగ్గిర డబ్బు 

నిలవ ఉండే పద్దతి లేదు. అస్పుడే నా మిత్రుడు కె. యస్. రామచం[ద 
రావు ఆరువేల “హూపాయలు ఇచ్చి ఆ యిల్లు నాకోనం కొన్నాడు, అది 

సుమారు రెండున్నర ఎకరాల స్థలంలో ఉంది. ఆ ఇల్లు ఆంతా నేను 
తరవాత వృద్ధిచేసి | కట్టినదే. ఆ “తరవాత, చాలాకాలానికి నేను వడ్డీ 
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తోనూ, అదైతోనూ రామచంద్రరావుగారికి సుమారు ఇర వై వేలు తిరిగి 
ఇచ్చి ఆ ఇల్లు పూర్తిగా నాపేర స్వాధీన సరుచుకున్నాను. - 

నొ పెద్ద తమ్ముడు (శ్రీరాములు చిన్నప్ప టినించీ కొంచెం నెమ్మ 
చి నవాడు. అతను ఒంగోలులో హైస్కూలు చదువు చదివాడు. 

అప్పుడు కొంచెం పేకాట దృష్టిలో పడి 'మెటిక్యులేషన్ రెండుసార్దు 

తప్పాడు. నేను రాజమహేంద్రవరంలో ప్రాక్సీసు పెట్టిన తరవాత ' 

రాజను హేం(దవరం వచ్చాడు. అక్క_డ యఫ్, ఏ. చదివి: మద్రాసులో 

క్రిస్టియన్ కాలేజీలో వి. ఏ. చదివాడు. యఫ్, ఏ - దగ్గిరనించి చురుగ్గా 
చదివి డిగీపొందిన తరవాత ఫసు గ్రేడు పానయి రాజమహే హీందనరంలో 

(ప్రా సు చేశాడు. అతని అభిమాన విద్య వేదాంతం. (క్రిస్టియన్ కాలే 

జీలో స్కిన్నర్ వద్ద ఫలాన నఫీ చదువుకున్న రోజుల్లో అతను కె స్తవ 

సిద్దాంతంలోకి మారాడు. అతను చదువుకున్న "వేదాంతం ' శేవలం 
RS " సరాలతో అంతం కానియ్యకుండా ఆచరణలో కూడా పెకవాడు. 

కొంతకాలం నా దగ్గిరే ప్రాక్రీసు చేశాడు. తరవాత, కొంతకాలం 
అత్తవారి ఊరు అయన కాకినాడలో ప్రాక్సీ ఘచేసి, మళ్ళీ రాజమహే 

[ర్రవరం చేరుకున్నాడు. అతను రాజమహే హొం దవరంతో (పార్టీ మచే 
రోజుల్లో మంచి బుద్ధి సూక్ముతా, వాదనా శ్రర క్ర చూపించాడు. రాని, 

శనుల ఏమా(తం న్యాయమూ, నత్యమూ లేకపోయినా వాటిని నిరా 
కరించడంవల్ల న్యాయవాదిగా అంతగా (పయోజకుడు కాలేకపోయాడు. 

ఒకసారి నేను ఊళ్ళో లేనప్పుడు ఒక ప్రముఖుడై న క్షయంటు 
అతని దగ్గిరికి వచ్చి ఒక "కేసులో సాకులు ఏమి చెప్పాలో “కొంచెం 

ముందుగా చెప్పించమని అడిగాడు. వెంటనే అతను, “అది నా పనికాదు. 

నేను సాతుల్ని తయారుచేసే ప్పీడర్ని కాను,” అన్నాడు. ఆదీ అతని 

తరహా! అతను సంఘ సంస్కా రాందోళన రోజుల్లో వీరేశలింగంగారి 
శిష్యుడు అయ్యాడు. ఆ రోజుల్లో ఆయనకి ముఖ్యులై న వాళ్ళలో ఒక 

డుగా ఉండేవాడు. కాని తరవాత ఆయనతో తగాదాలు పడిన వాళ్ళలో 
అగ్రగణ్యుడు అయ్యాడు! 
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అతనికి స్మతికా రచన అం"కే ఇషం. అప్పుడే “కార్తీ లియను” 

అనే పత్రిక ఒకటి నడిపించేవాడు. ఆ కార్సీలియను సతికలో భయం 

అనేది లేకుండా మంచి జోరుగా (వ్రాసేవాడు. ఆ ప్యతిక అప్పటి (వజా 

జీవితంలో ఉండే వాళ్ళకి గుండె బెదురుగా ఉండేది. అతను తెలుగులో 

వివేకవర్షని, ఇంగ్లీషులో కార్తీలియను నడిపేవాడు. నేను మద్రాసులో 
ప్రాక్టీసు పెట్టిన "56 సంవత్సరాలకి కాబోలు, ఒక పెద్ద "కేసులో 

ఇరుక్కున్నాడు. 
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పీరెనలింగంసంతులుకేను 

“ఎరెనలింగంగారికి మంగమ్మ చేసే జ్మభూష అనేక యెన అపారాలకి 

తావు ఇచ్చి, కొంత అపవాదుకి కారణం అయింది. ఆ విషయాన్ని 

గురించి కీ వంగా వాయడంచేత వీరేశలింగంగారు (శ్రీరాములుమీద 
జాయంటు మేజ్బురి టుకోర్టులో ల చెల్ శేను చేశారు, అస్సుడు నేను 

(పీవీ క"న్ఫిలు పనిమీద అండను 3 వెళ్ళాను. నేను తిరిగి వచ్చేసరికి చః 
కేను సగం పూర్తి అయింది. అందరూ రూడా (శ్రీరాములు జె లుకి 
వెళ్ళడం తప్పదని అనుకున్నారు. ఈలాంటి స్పికిలో ఠీ రే) మై 3న 
చిత పు వెంకటచలంగాదు నాతో, * మరా శర! నువ్వ సరియైన * OR ములో 

వచ్చావు. ఈ "కేసు స్వయంగా చూడు, (శ్రీరాముల్ని 7 రె లుర్ పంప 
డానికి అంతా సిద్దమై ఉం౦ది. ఈ (పోసిక్యూషనులో పెద్దవాళ్ళు తేర 
వెనక నాటకం చాలా ఉంది,” అని చెప్పారు. అప్పుడే "ఆ కేసు విచా 
రిసూ ఉన్న జాయింటు మేజస్టీ9టు (టాన్సుఫరు అయి యఫ్, డబ్లి యు. 
స్తూ ఆరు జాయింటు మేజస్ట్రటుగా వచ్చాడు. మెజస్ట్రిటు మారడం 
చేత విచారణ మొదటినించీ జరగాలని వాదించాను. నా వాదన నెగింది. 
స్టూ ఆర్లు నాతోపే లండన్లో ఓడ ఎక్కి ఇండియా వచ్చాడు, ఓడలో 

19 
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నేను ఫన్లు క్త కాసులోనూ ఆయన సెకండు క్రాసులోనూ ఉండడంచేత 

కలునుకోవదానికి పేలు అమ్మ్యుదికాదు. కాసి, "అప్పుడు [క్రిషమస్పండుగ 

అవపడంచేత ఆయన్ని ఓడలో కలుసుకున్నాను. విచారణ ఆయన ఎదే 

జరిగింది. 

నేను ఇంగ్లా ౦డుటొ ఉన్నప్పుడు ఆలాంటిదే ఒక చేసు జరిగింది. 

ఓక్ యుసతి డ్రస్సింగుగదిలో ఉండగా కా స్త వయస్సుముదిరిన ఫాడిదీ 

ఆ గదిలో కొన్నినిమిషాలు ఉన్నా డన్న కారణంచేత ఆయన మీద 

వ్యభిచార నేరం ఆరోపించారు. అది తండోపతండాలుగా (పేకకుల్ని 

ఆకర్ష ంచిన చేసు! ఫొదిరీ తాను ఎవిధమైన అపచారమూ చెయ్యలేదనీ, 

ఆమెకో మాట్లాడడానికి మా(తమే ఆ గదిలోపల ఉన్నాననీ వాదించాడు. 

కోర్లువారు టీ "డస్సులో ఒంటరిగా ఉం దేటప్పుడు అమెతో ఒక గదిలో 

ఉండడమే నేర మని నిర్ణయించి ఆ ఫాదిరీని శిక్షించారు. 

వీ రశలింగంగారి కేసు కూడా ఇల్లాంటిదే. ఆయనమీద ఆమె ' 

ఏకాంతంగా ఉండగా పంతులుగారు ఆమె వీవు నిమురుతూ ఉండే 

వారనీ, బెంగుళూరు (సయాణంలో "సెకండు కాసు కంపార్టు మెంటులో 

ఉభయులూ (ప్రయాణం చేశారనీ, వెంగుభారులో ఇద్దరూ మూడు 

మాసాలు ఒక గదిలోనే ఉన్నారనీ నిందారోపణ చేశారు” “మంగమ్మని 

నా అభిమాన వృ(తికగా చూనుకునేవాలి, ” అని వీరేశలింగంగారి వాదన. 

పానం! సీశేశలింగం సంతులుగారిని “సుమారు ర్ రోజులు (క్రాసుసరీక్ష 

చేసీ ఈ పై నంగతులన్నీ ఒప్పించాను. ఆ ఇంగ్లీషు కేను నాధారంగా 

చేసుకుని నా వాదన అంతా ఆ సద్దతులమీద నడిపించాను. 

ఒక సృతికా రచయిత, తనకి న్యాయం అయినదని తోచే విమ 

ర్శన చెయ్యడానికీ తగిన అవకాశం ఉందా? లేదా? అనే విషయంలో 

మేజస్ట్రటుకి ఒక నిశ్చయం కుదిరింది. అందుచేత మేజస్ట్రిటు కర 

"రేసు "పందుకు కొట్టి వెయ్యకూడదో చెప్పమని అడిగాడు. వంతులు 

గారు *ళేసులో వాదించడానికి మ్మద్రాసునించి ఎవ్వరో వస్తారు. అందాకా 

వాయిదా ఇమ్మని అడిగారు; కాని ఇవ్యలేదు. చివరికి మేజస్టీటు "కేసు 

కొటి వేశాడు. సూ అర్జుకి ముందు, ఈ కేసు విచారించిన దార్డ్సువెల్ 
అ ఠం న 
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హైకోర్లు జడీ అయ్యాక నేను ఒకసారి ఆయన్ని కలుసుకోవడం తట 

స్పించింది. అప్పుడు ఆయన (ప్రసావన తీసుకువచ్చి, “తన ఎదట 

ముద్దాయి తరఫున కేను సరిగా చెప్పని కారణంచేత నే చార్ట్ చేశాను,” 

అన్నాడు. ఎల్లాగ అయితేం (శ్రీరాములు అందులోంచి నెమ్మదిగా 

బయటపడ్డాడు. 

కార్డీ లియన్ పత్రిక తరవాత అస్తేకాలం నడవలేదు. దాని పర్య 

వనానం ఏమయినా, పంతులుగారు చెప్పుడు మాటలు విని ఈ వేను 

పెట్టినందుకు, ఆయన అంచి భి క గొరవాలు ఉన్న నేను ఆయన్ని 

బోనులో నిలబెట్టి చాలా కష్టమైన ప్రశ్నలతో వాధించాను. అందుకు 

మాతం నా మనస్సు చాలా 'నొచ్చుకుంది. కాని వృత్తి ధర్మంచేత 
ఆది తప్పనిసరి అయింది. (శ్రీరాములు రాజమరే హేంద్రవరంలోనే 
న్యాయంగా వకీలు నృ త్తి చేసుకుంటూ కాలక్షేపం చేస్తూవచ్చాడు. 
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నారెంతతవ స్మాడు జానకిరామయ్య మదానులో నేను బారి 
ష్పరు అయిన రాత యఫ్. ఏ. చదివి మెడికల్ కాలేజీలో 

జేరాడు. మెడికల్ కాలేజీలో రెండునంవత్సరాలు చదివాక అతన్ని 
ఇంగ్లం ౦డు పంపాను. అక్కడ ఎడింబరోలో 5 సంవత్సరాలు యస్, 
ఆర్, . యస్. చదివి హౌస్ సర్జన్ గా ఉంటూ ఉండేవాడు. ఆ తర 
వాత, మొదటి ఐరోపా మహాసం[గామంలో ఐ. యమ్. యస్. లో 
బెంపరరీ కమిషన్పొంది యుద్దంలోచేరాడు. కాని, మెనపొ"పీమియా 
మొదలై నచోట్ర పనిచేసి అక్కడి సై నికాధికార్లతో తగాదాలుపడి తిరిగి 
వచ్చి, "మాను చేరుకుని అక్కడ (పాకీ సు పెట్టాడు. మొ _త్తంమీద 
అక్కడ ప్రాక్తీసు బాగానే అందుకుంది. అల్లోపతీలో 4 త్రీర్ణడు ఆ అయినా 
హో మోపతీ అంటే అతనికి ఎక్కువ నమ్మకము. అందులో అతను 
చాలా కృషిచేశాడు. ఇప్పటికీ అతనికి అది అంటేనే అభిమానము, 
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దారిష్టరుగా "పరు(పతిష్షలు వచ్చి జీవితపు అంతస్తు పెరగడం 

తోనే ఇంట్లో ఎవరికి ఏ చిన్నజబ్బు వచ్చినా, నేను పెద్ద పెద్ద ఎక్స్ 

సర్హుల్ని పిలిచే స్టితిలో పడ్డాను. నాకు ఖూన్ తొట్టివై వై ద్యంమీద నమ్మకం 

ఉందికాని ఈ ప్రశోమియోపళీ అంటే ఇషం పండేది కాదు. ఇంత 

(శ్రమపడి అల్లోపతీ చదువుకుని జానకిరామయ్య హో మోపతీ |ప్రార్తీసు 
చెయ్యడం నారు యిస్తంగా ఉండేదికాదు. అందుచేతనే నా తమ్ముడు 

వైద్యుడై నా నా యింట్లో వైద్యం యితరుల చేతిమీదుగానే జరుగుతూ 

ఉంచెది. 

ఒకసారి బహుళ 1921 సంవత్సరంలో అనుకుంటాను___నా 

పెద్దకొడుకు నరసింహానికి మైఫాయిద్ జ్వరం వచ్చింది. దానికి కేశవ 

పాయి వైద్యం చేస్తూపచ్చాడు. కాని వ్యాధి స్వాధినం కాలేదు. ఆ 

ర్నర్రవాడి చెనితోనించి చీము వచ్చెది, అందుచేత అప స్పట్షో చెవి 

వై ద్యంలో ఘటకుడై న శంగరనాదం ప్ై వేత వె వైద్యం చేయంచాను. 

లాత్కాలికంగా సము రిట్రంది కాని అసలు రోగం నివ తి కాలేదు, 

దాని తరవాతే పెఫాయిడ్. జ్వరం వై ద్యులు కడుప్పతో జబ్బుకి చికిత్స 

చేస్తూవచ్చారు. రోగి కాఖ్లా, చేతులూ కొట్టుకుంటూ నిన్సృహగా 

ఉండడంచేత డానకిరామయ్యో అది మెదడురి సంబంధించి ఉంటుందని 

చెప్పాదు. కాని అతనిమాట నేనుగాని చికిత్సచేసే వె ద్యుడుగాని విని 

పించుకోబేదు. చివరికి రోగి (బతకడని పర మశ్వరుడిమివ నారం పెసే 

స్టితికి వచ్చాక, జానకిరామయ్య వైద్యం చేశాడు. ఆ జబ్బు స్మసెషన్ 

ఆట్ డిస్ ఛార్జివల్ల నంభవించి ఉంటుందని ఊహించి, దానికి రన 

సంబంధమైన హోమియోపతి మందు ఒక్క. మోతాదు యిచ్చాడు. 

'దానిరీ సంబంధించిన పు స్తకాలలోని విషయాలు అన్నీ నాకు చదివి విని 

పించాడు. ఆ మందుతో రెండుచెవులనించి రసి కౌరి దానికి దారి 

దాలక ముక్కు-నించికూడా రసి వచ్చింది. అప్పుడు శంకర నాదంసిశ్లి 

.పహాయంతో ముక్కూ చెవులూ కు భపరిచాడు. రోగం మళ్ళింది. కాని 

లిక _సంభించిపో యింది. చెవులు వినిపించడం మానేశాయి. ఆ 

స్థితిలో "నేను కలక త్రా ఆలిండియా కౌంగెసు కమిటీకి పోవలపివచ్చి 
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క్ళుర వాణ్లీ అతనికి అప్పజెప్పి వెళ్ళిపోయాను. జానకిరామయ్య నలహో 

మీద కలక త్రాలో ఉన్న కొందరు హోమియోపతి వె వైద్యుల సలహాలు 

తీసుకున్నాను. కాని ఈ లోగానే జానకిరామయ్య కృషివల్ల మాట వచ్చి 

చెవులుకూడా వినిపించడం మొదలుపెట్టాయి. అప్పటినించీ ఆతని 

వె వె ద్యం అంటే నాకు నమ్మకం కుదిరింది. అనేక సార్లు అతను 

అలోపతీవల్ల కుదరని రోగాలు సాధించడం నేను ఎరుగుదును. ఈ 
వై ద్యసాధనతో ప్రయోజకుడై జానకిరామయ్య సుఖంగా జీవయాత్ర 
సాగిస్తున్నాడు. 

నెను రాజమశే హొం(దవరంలో ప్రాక్తీసు (పారంథభించిన కొద్ది 

రోజులకే నా మేనలుశు మెనంపాటి నరసింహం, సుబ్బారావు వగ 
cM? CQ 

రాలూ, వాళ్ళ చెల్లెళ్ళూ రాజమహేంద్రవరం చేరుకున్నారు. వాళ్ళందం 

చదువూకూడా అక్కడే జరిగింది. నా మేనగోడళ్ళ పెళ్ళిళ్ళుకూడా నేనే 

చేశాను. అందరూ చదువుకుని (ప్రయోజకు లయ్యాక్క ఎవళ్ళంతట 

వాళ్ళు గుట్టుగా జీవితయా(త చేస్తున్నారు. 

కుటుంబవిషయ'మైన ఈ (ప్రసావన ముగించడానికి ముందు నా 

జీవితానికి వెలుగు యిచ్చిన హనుమంతరావు నాయుడుగారిని గురించి 
(వ్రాయవలసి ఉంటుంది. నేను రాజమహేంద్రవరం వర్మన్ గా ఉన్న 

కాలంలో ఆయన్ని కౌన్సిలు సెక్రటరీగా నియమించాను. నేను 
ఇంగ్రండు వెళ్ళి బారిష్షరు పరీశ్షకి చదవడానికి నిశృ్చయించుకోవడం 
విని ఆయన ఎంతో సంతోషించారు. నేను బారిషరుని అయి. తిరిగి 
వచ్చాక, మద్రాసులో ప్రాక్తీసు పెట్టిన కొద్రిరోజులకి ఆయన్ని మద్రాసు 

తీసుకువచ్చి కొంతకాలం మా యింట్లో ఉంచుకున్నాను. అప్పట్లో 
ఆయనకి నంట్లో ఖాయిలా (ప్రవేశించింది. ఆ భాయిలాకి చికిత్సరూడా 
చేయించాను. తరవాత కొంతకాలానికి ఆయన కీ ర్షిఫమలై నారు. 
ఆయన కుటుంబానికి నేను శ క్రివంచన లేకుండా రోడ్చడ్డాను అనే 
తృ పి పి ఉన్నప్పటికీ, ఆయన నా జీవిత భాగానికి చెసిన "నీవ ఎన్నటికీ 
మరవలేను, 
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గూట్తు అంతో యింతో వెలుగు యిచ్చింది రాజకీయ జీవితం. ఆ 

జీవితమే నేను ఆంధ్ర దేశపు సద్భావం పొందడానికీ, ఈ 
చరిత్ర (వాయడానికీ కారణం అయింది. కనక ఈ విషయం కొంచెం 
విపులంగా వ్రాసాను. నేను ఆదిలో వృత్తి నిర్ణయం చేనుకునే కాలంలో 
నా దృష్ట సీ డరీమీదికి పోవడానికి కారణం (వా న ఉన్నాను. ఆ 

కాలంలో సీడర్లకి ఉందే ఆర్జన, హుందాతనమూ మాత్రమే కాకుండా 
థి వృత్తి త్రి "న్వతం[త్ర వృల్తి a అనే నమ్మకంకూడా నన్ను అందులోకి 

ఈడ్చుకు. వెళ్ళింది. హనుమంతరావు నాయుడుగారి కుశూష, రాజ 

హూం |ద్రవరంలో వీరేశలింగంపంతులు సంస్క_రణోద్యమమూ, 
కొంతవరకు నాతో రాజకీయాఖిలాషలు దేకె తించాయి. అప్పటికి 

1857 వ వ సంవత్సరంనాటి స్వాతంత్ర్య యుద్దపు "కథలు యింకా (ప్రచా 

రంటోనే ఉన్నాయి. ఎమైనా, ఈనాటి మహదాళయాలు ఇదమిత్త మని 

ఏర్పుడకపోయినా, నాలో యితర లౌకికావిలాషలతోపాటు దేశసేవ 
చెయ్యాలనే అభిలాషకూడా ఉండేది. 

సను రాజమహేంద్రవరంలో యఫ్. ఏ. కాసు చదువుకునే 
కాలానికి కాం(గెస్ అనే మాట కొంచెంగా వినబడేది. కాని ఆ మాట 

వినిపించుకు నేవాళ్ళ సంఖ్య చాలా న్వల్పంగా ఉండేది. నేను 1893 వ 
సంవత్సరంలో లా కాలేజీలో చదువుకునే రోజుల నాటికి కాం(గెస్ 

' మరికొంత వేరు పాతుకుంది. అప్పుడే నేను మ(ద్రానులో బిల్లి గిరి 
అయ్యంగారి ఐస్సౌస్ భవనంలో డీ) వివేకానందస్వామిని దర్శించి 
ఆయనతో చాలాసేపు చర్చచేశాను. అప్పట్లో వి సెంటమ్మ వర్షంలోని 

ఓల్లు అనే ఆయన దివ్యదృష్టితో చలిపతీవిషయాలు చెపుతూ ఉండే 

వాడు. ఆ విషయా లన్ని టినిగురింవీ వి వేకానందస్వామిని అడిగి తెలుసు 

కున్నాను, మానవుడికి జ్ఞానం పరిపక్వం ఆయితే అల్లాంటివి అసాధ్య 
విషయాలు కావని అయన్ చెప్పారు. ఆయన ఉపన్యాసాలు నాకు కొంత 

ఉ తేజం కలిగించాయి. 
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రాజమహేం[దవరంలో (ప్వాసుచె ఏ కాలంలో__అంపే 

1894.1900 సంవత్సరాల మధ్యలో ___కాం(గెస్సునిగురించి, సంవ 

తృరానికోమారు _ ఉత్సాహంగా చెప్పుకోవడమే ఉండేది కాని, 

స్వాతం త్య స్వరూపంగాని, దానికి అవసర మైన కార్యక్రమ స్వరూపం 

గాని అవగాహనే కాలేదు. సిపాయి విప వం పాలకులగీ, పాలితులకీ 

కూడా అనేకపాఠాలు నేర్చింది. పాలకులు కేవలం జబర్ద ప్రీ సాగదనీ, 

దేశంలో ద్విభాషులతోపాటు మచ్చుపిట్టల్ని మరిగించాలనీ కూడా 

తెలుసుకున్నారు. (ప్రజలు 1857 నాటి విప్ణవానంతరం కొంత నిరు 

త్సాహపడినా, సక్రమమైన ఆందోళన సాగుతూ ఉండాలనికూడా 

(గ్రహించారు. దీని ఫలితమే కాంగెనునృప్టి అని నా అభ్మిపాయము. 

కొంతమంది ఆంగ్ల మిత్రులు, కేవలం ధర్మ బుద్దితో కాంగస్ స్థాపనకి 

(పోత్సహించిన మాట సత్యమే కాని మొ త్రంమీ ద ఆంగ స రాజసీతిులు 

ఈ సృక్రమాందో'ళనాసంస్లని అప్పట్లో (ప్రోత్సహించడంలో కొంత 

న్వార్గంకూడా శేకపోళేదని నా నమ్మకం. 

అప్పటికే, ఆంతే కాం(గైస్సు [ప్రారంభించిన కాలానికే... 

ఇంగ్నీ మవారు దేశంలో నాణాల చట్టం (వవేళ పెట్టి క'రెన్సీనోట్ల చలా 

మణీ ప్రారంభించారు. అప్పుడు బొందాయిలోనూ, కలర్ తాలోనూ, 

ఇంకా ముఖ్యమైన వర్తకస్తానాలలోనూ చ చాలా తీవ్రమైన. అలజడి 

బయలుదేరింది. అది ఆ వర్తకుల డబ్బుత్ నూ పలుకుబడితోనూ కలిసి, 

చివరికి చినికి చినికి గాలివాన అవుతుందేమో నని మనదేశంలో వున్న 
ఆంగ్ల రాజనీతికోఏదులు కొంచెం భయపడి ఈ ఆందోళనను సక్రమ 
మెన కట్టు కాలవల్లో (ప్రవహింప చెయ్యడానికి ఈ కాం(గెను సంస్థని 
పురిగొల్పారని నౌ 'అభ్షిపాయము. 

అమెరికన్ న్వాతంత్ర్య యుద్దంనాటినించీ ఇంగ్ల సువారికి జయ 

పరంపరలే కాని అపజయం అనేది లేదు. పరభూములు స్వాధీనం 

చేసుకున్నాక, గట్టి వద్దతులమీద తీర్చిన సంసల సహాయంతో తమ 
(ప్రయోజనాలు సొధించుకోవడంలో ఇంగీ గ మవాళ్ళ ఆరికేరినవాళ్ళు. 
అందుచేతనే వాళ్లు మొట్టమొదట మన రాజ్యాంగ సంస్థలని నిర్మూలింప 
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దేసి తమ విద్యా పద్దతీ, న్యాయ పద్దతీ (సవేశింపచేళారు. (క్రమంగా 
తమ భాష్క నాగరకత, సంప్రదాయాలూ, సంస్థలూ, అర్థిక పద్దతులూ, 

(గామపాలనా సంస్థలూ మొదలై నవి మనకి" అంటగట, పూ _ర్తీగా 

తమకి వళ్యుల్ని "చేసుకున్నారు. కౌంగెస్ స్థాపింపబడే రోజులశే 

ఆంగ్లే యుల (పయత్నాలు చాలావరకు ముగిశాయి. 

పల్లెలలో అనాదిసిద్దంగా ఉండే విద్యాపద్దతులు అంతమై, ఎలి 

మెంటరీ, “ఏయిడెడున్యూన్ళ బయలుదేరాయి” (క్రమంగా, "అవిద్య 

అనేది లేని ఈ పుణ్యభూమిలో అక్షరాస్యులు అరుదై పోయిన కాలం 

వచ్చింది. పాశ్చాత్యవిద్యావిధాన ప్రవేశ మే మనజాతి కంఠానికి తగిలించిన 

మొదటి గుదిబండ. దానికి తమ పరిపాలన సాగించడానికి ఏర్పగచిన 

లాకోర్తులు రెండో గుదిబండ. వీటిలోనించే లెజి సెటివ్కౌన్సిళ్ళు అనే 

వాధ్యతిలేని బూటకపుసంఘాలు బయలుదేరాయి. సహజంగా ఇంగీష 

చౌరి విద్యావిధానంలో నించి తయారై న లాయర్లూ, సివిల్ నౌఖరులూ 

(ప్రజలకి నాయకులు అయ్యారు. అల్లాంటి నాయకుల యాజమాన్యంలో 

సృష్టించబడిన ఈ కాంగైసి మహాసంస్థ ఆ దాస్య చిహ్నాలన్ని వదులు 

కుని నేటికి గాంథజీ చలవవల్ల నిజమైన ఏకె క జాతీయ సంస్థగా 

సరిణమించడం మనకీ శుభావహ౦. ఆ విషయమై ముందుముందు 

(వ్రాసాను. ప్రసావన మధ్యలో ఆంగ్ల విద్యాపద్దతి విమర్శకి వచ్చింది. 

కనక బర్మాలో ఆంగ్లేయులు చేసిన పనికూడా వ్రాస్తాను, నేను 

120 తో బర్మా వెళ్ళి నప్పుడు ఒక విషయం తెలిసింది. ఆంగ్ల యులు 

తీదారాజాని సదచ్యుతుజ్ది చేసి ఖై దులో వుంచేసరికి, బర్మాలో. నూటికి 

80 మందికి తక్కువ గాకుండా ఏద్యావంతులు వుండేవారట. అంగ్ల 

యులు బర్మాని పూంర్తిగా వశపరుచుకున్న $50 ఏళ్ళ లొప్పగా ఆంగ్ల 

పాఠశాలలు స్థాపి ంచి, " జాతీయవిధ్యావిధానాన్ని నాశనం చేసి, దేశంలో 

విద్యాగంధం" ఉన్నవారి సంఖ్య సగాసకి పెగా తగ్గించ గలిగారు. 

బర్మాలో విద్యావిధానం అంతా బౌద్దసన్యాసులచేతుల్లో పండేది. వారు 

స్థాపించిన మఠాల్లో (సజలకందరికీ “ధర్మార్థ కామాలు సిద్దింపజే' నె మహ 

“శ్రరమైన విద్య “లభించేది. ఆ మఠాలు ఇంగ్రీమ పాఠశాలలు వచ్చాక 
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పశువులకొటాలుగా మారిపోయాయి. అవి నేటికీ అక్కడక్కడ 

సౌలాలో నీలిచే వున్నాయి. మాండలేలో 150 అడుగుల బద్ధ 
విగహం ఉన్న కొండ బర్మా బౌద్దుల ఆరాధనకోనం సంపాదించ 

గలిగన ఉకాంతి అనే ఆయన ఈ విషాదగాథ అంతా నాకు చెప్పాడు. 

ఆంగ్లేయులు (పతిచోటా ఈ తంతే జరిపించారు. రౌండు టేబిల్ 

సంపాదకుడయిన కర్ణిన్ చెప్పినట్లు, తమ పరిపాలన సాగించడానికి 

అవసర మైన గుమాస్తాలనీ, ద్విభాషల్నీ, వకీళ్ళనీ, యింకా యితర 

నౌఖర నీ తయారుచెయ్యడమే ఆంగ్లేయుల విద్యావిధానంలో వున్న 

సర మోద్దేశం. ఒకవిధంగా మన ' విద్యావంతుల్ని ఆంగ్ల మానస 

పుత్రుల్నిగా తయారుచెయ్యడ మె వారి ఆదర్శము, అస్పట్లో మన (ప్రజ 

లకి నాయకులుగా చలామణీ ఆయిన పై డర్లు అంతా ఇల్లాంటి ఆదర్శం 

వల్ల ఉదృ్భవించినవాశ్మే. దేశంలో (సజానీకాన్ని నిర్వీర్యం చేసి, శాశ్వత 

మెన బానిసలుగా తయారుచేసే బ్రిటిష్ సంస్థలకి అన్నింటికీ అంగ్ల 

విద్యాధికులే నిర్వాహకులు అయ్యారు. (క్రమంగా ఈ నిర్వాహకులకి 

కూడా వాటి ఆంతర్యం గోచరం అవడంచేత కొంచెం ఆత్మగౌరవం 

రెకె తింది. 

కాని, ఇంగ్నీను పాలకులు అతి గడనరులు. కాంగెసులో చేరి 

.ధ్రజానీకంకోసం ఎవరైనా పూనుకుంపే, వారికి ఏదోరీతిగా ఆశలు 

చూపించి, ఉన్న తోద్యోగాలు యిచ్చి, సంతృ ప్రిపరిచేవారు. కాంగిస్సు 

ఉత్స లి, వృద్ది యిస్పటికి బాగా లోకవిదితాలు అయ్యాయి కనక, 

యిక్కడ నేను వివరించదలచుకోలేదు. నేను ఇంగ్లండు వెళ్ళడానికి 
ముందుమ్మాత్రం కాం_ెసు రాజకీయాలు నన్ను ఎక్కువగా ఆకర్షించ 
లేదు. ఒకసారి నేను బొంబాయిలో వ ర్రకం చేసూవున్న గొలపూది 

నరసింహం అనే ఒక లక్షాధికారి కేనుమీద బొందాయినగరం నంద 

ర్శించాను. అప్పట్లో తీ వవాదిగా ప్రసిడ్దిపొంది, (పభుత్వపు ఆ(గహోనికి 

కూడా గురి అయిన లోకమాన్య తిలక్ని పూనానగరంలో దర్శించాను. 

అప్పుడు ఆయనతో అనేకవిషయాలు చర్చించాను. అప్పటికి 

ఆయన రాజకీయాల్లో త్మీవవాది. కాని, సాంఘిక విషయాల్లో కొంచెం 
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పూర్వాచార పరాయణుడు. అందుచేత వీరేశలింగంపంతులుగారి వఖకి 

భోనెన నాకు ఆయనతో విశేషంగా చర్చించవలసిన అవసరం కలి. 
గింది. ఆయన నాకు హిందూమతం మూలనూళ్రా లన్నీ చక్కగా 
వివరించి మన ఆచారవ్యవహారాల్లో వుండే ఆంతర్యాలన్నీ బోధించారు. 

రాని, నను అప్పట్లో వాటిని అవగాహన చేసుకునే స్టితిలో లేను. 
ఇస్పటికి వాటి సర మార్దం (గహాంచాను. 

అస్పుచే ఆయనకీ, గోఖలేకీ వివాదం జరుగుతూవుందేది. 

ఆయన తమకి యిద్దరికిన్నీ గల అభ్మిపాయబేధాలు ఏమీ ఆగ్రహ వేశాలు 
లేకుండా, గోఖలే అంసే అతిగొరవంతో వ్యక్త రపరిచారు. అస్పట్లో 

గోఖలే ఈయనమీద కత సాధించడానికి చాలా కష్టపడినట్లుగా నాకు 

అర్తం అయింది. ఆనాటినించీ నాకు గోఖలే అన్నా, ఆయన రాజ 

కీయాలు అన్నా ఒరవిధమైన అనిష్టం బయలుదేరింది. తిలక్ మీద 

వచ్చిన (పోసిక్యూషన్ లతో శన్సూ, ఇతర కష్టాలలోనూ ఈ గోఖలే (పభృ 

తులకికూడా కొంత బాధ్యత వుందని నేను అనుకున్నాను. కాం(గైను 

రాజకీయాలు నన్ను అప్పట్లో ఆకర్షిం నకపోవడానికి ఇది ఓక కారణం. . 

అనాటి కార్యక్రమంలోగాని, నాయకత్వంలోగాని నన్ను ఉ శ్రేజపరచి 
నది ఏమీ లేదు. లాలా లజపతిరాయ్, తిలక్వంటివాళ్ళకి ఆ "పోకడలు 

నచ్చినా, వాళ్ళకి కాం(గైస్ సంస్థలో పలుకుబడి వుండేదికాదు. 

నేను ఇంగ్ల ండులో బారిష్టరు చదువుకునే రోజులలో దాదా 

భాయు, శ్యాం జీకృష్ణవర్మ, వెడ్డర్ బర్న్, ర మేశచం(ద్రదళ్తు, డబ్లి యు. 

సి. బోనర్జీవంటి (ప్రముఖుల సరిచయభాగ్యం సంపాదించుకున్నా ను. అ 

కంలో వుండే స్వాతంత్ర్య వాయువులకీ, మనదేశంలో వుండే 

నిర్భంధాలకీ గల తారతమ్యం కూడా కనుక్కున్నాను. స్వాతంత్ర్యం 
కోసం పెనగులాడిన ఇతరదేళాల చరిత్రలన్నీ జాగ త్రగా చదివాను. 

ఈ పై కారణాలవల్ల నా మనస్సు రాజకీయాలలో లగ్నమైన దని చెప్ప 

నలసి వుంది. కాని, అప్పట్లో (సజానాయకు లనేవారి ఆదర్శమే చాలా 

చిన్నది. స్వరాజ్యమూ, 'స్వాతం(త్ర్యమూ అనే ఆశయాలే లేకుండా 

పుండేవి. అస్పట్లో లండనులో హిందూదేశాన్నిగురించి (ప్రచారం 



రాజకీయ జీవితం 130 

చెయ్యడానికి లండన్ ఇండియన్ సాసై టీవారు ఆహ్వానించిన మిత 

వాద (ప్రముఖుడు, గోఖలేకూడా ముందు తను మాట్లాడదలబుకున్నవి 

(వాసి పంపవలసినస్టితిలో వంచే యిక యితరుల సంగతి చెప్పాలా? 

ఈ మితవాదం అంే బిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని ఆశ్రయించి, వాళ్ళ యాజ 

మాన్యంకింద దయాధర్మ ఖికత్షంగా, కొంచెం కొంచెం రాజకీయ 

స్వాతంత్యం సంపాదించా చాలనే ఆశయం. అప్పటికి విద్యాధికుల మన 

స్సుల్లో బాగా జీర్తి ంచి వుంది. (బ్రిటన్ లోనూ, యితర దేశాల్లో నూ 

స్యాతం(త్యం అన్నా (ప్రజాన్వామికం అన్నా అర్ధమయినట్లు “పున 

వాళ్ళకి అర్హం కాలేదు. ఏమంకే_స్వార్గపరులై న “ఆంగ్ల రాజనీతి, జాలు 

మనదేశంలో అనేక మతాలూ, కులాలు వున్నాయనీ, ఒక ప్రజా 

స్వామికంకింద వీళ్ళందరూ ఒక తాటిమీద నడవడం అసంభవనునీ 
(వాళారు. ఇవి వాళ్ల మనస్సులకి బాగా పట్టుకున్నాయి. లండనులో 

డద్దియు. సి, బోనర్తీ- (ప్రథమ కాం(గెసు అధ్యక్షుడు) పోయినస్సుడు 

శృశానంలో రమేశేచంద్రుదత్తు తువంటి విద్యావే త్రా, బుద్ధిశాలి & కూడా తీవ 

వాదుల చర్యల్ని విమర్శించాడంచే ఇంక చేరుగా చె "ప్పేది ఏమిఉంది? 

కాం(గసు నాయకత్వం స్వల్పసంస్కరణలకోనం అంటే 

నిర్బంధోచిత (ప్రారంభవిద్య, న్యాయళాఖా కార్యనిర్వాహకళాఖల విభ 
జనం, దెశీయులకి ఉన్నతోద్యోగాలు యివ్వడం, శాసననభల్లో సభ్యుల 

సంఖ్య పెంచడం, ఐ. సి. యస్. పీకలు ఇండియాలో “కూడా జరి 

పించడం మొదలై న విషయాలకోనం ఆందోళన జరిపిస్తూ వుండగా 

మహారాష్ట్ర దెశంలో లోకమాన్యుడు, పంజాబ్లో లాలా లజపతిరాయ్, 
బంగాళా దేశంలో విషవ వీరులు స్వరాజ్యం అనే ఆదర్శాన్ని ఛె ధైర్యంతో 
(ప్రతిపాదించి కష్టాలపాలు అయ్యారు. స్వాతం|త్య రథానికి వాళ్ళు 
మార్షధర్శకులు అయ్యారు. దేశంలో వుండే కోర్టులు ఇంగ్ల ండులోని 
స్టార్ ఛేంబర్సు మాదిరివే అవడంచేత ఈ దేశభ కలు స్వరాజ్యం కోర 

డమే అపరాధంగా పరిగణింపబడి, వాళ్ళకి కారాగృహ్మప్రా ప్రి పి కలుగుతూ 
వుండేది, వాళ్ళ పేర్లు ఉచ్చరించడం, వాళ్ళ పటాలు ఇంట్లో పెట్టు 
కోవడం ఆఖరికి “వందేమాతరంి అసి మాతృ దేవికి నమస్కారం 
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చెయ్యడంకూడా అపరాధం అయిపోయిన రోజులు వచ్చాయి. 1905.6 
సంవత్సరాల (ప్రాంతంలో తిలక్పటంకోనం రాజనుహూాం(ద్రవరంలో 
ఎన్నో ఇళ్ళు సోదా చేశారు. రాజకీయాందోళన (క్రమంగా చినికి చినికి 

గాలివాన అయి తమ సా(మాజ్యపు పునాదులకికూడా వోని కలిగిస్తుంది 

అనే భయంతో ఆంగ్ల పాలకులు దేశం అంతా ___ ముఖ్యంగా 

బెంగాల్లో _నిర్బంధవిధానం (పారంధించా రు. ఇంత జరుగుతూ 

వున్నా నాయకత్వం వహించివున్న మితవాదనాయకులు తగిన రీతిని 

అసమ్మతులు తెలపలేకపోవడంచేత (పభుత్వం మరింత రై ర్యంతో 

నిర్బంధవిడానం సాగించింది. 

న్వరాజ్యం అనే పదమే అపరాధంగా పరిగణింపబడుతూ వున్న 

ఆ రొజుల్లో నేను లందనులో దాదాభాయి నౌరోజీ సన్నిధిలో ఉండడం 

తటస్థించింది. ఈ వార్తలు చూసినప్పుడు ఒకసారి తేజశ్ళాలి. అయి 

యోగీశ్వరుడులా వున్న ఆయన ముఖం వ్మరగా కందిపోయింది, 

అప్పుడే ఆయన భారత దేశం వెళ్ళి స్వరాజ్యం అనే ఆదర్శం బహి 

రంగంగా వెల్ల డించాలని నిశ్చయించుకున్నారు. 

ఆ నాటి మితవాదులు తరవాత కాలానికి చెందినవాళ్ళ మాస 

తుగా కాక్క తమ సిద్దాంతాలు అంటే చాలా పట్టుదల గలిగి వుండే 

వాళ్ళని నా అభ్నిపాయం. (పభుత్వం వాళ్ళ మొరలూ, (వొర్హనలూ, 

ఆ(శయింవులూ, అనునయాలూ ఎంతగా పెడచెవిని పెట్టనా, వాళ్ళు 

మాతం మారడం అనేది వుండేదికాదు. మితవాదులు, వె వె (సాయి తమ 

మాట వినకపోతే పోనీ ఇంగ్షీషు దొరగారిమాట అయినా వినకపోతాడా 

అని వె(సాయిగావున్న లార్డు కర్ణన్ కాలంలో సర్ "హెస్ కాటన్ ని 

కాం(గసు _పైెసిడెంటుగా చేసి, అయనదగిరికి పంపించాలని సంక 

ల్పించారు. పాపం! చె(స్రాయి ఆఖరికి కాటన్ని చూడడానికి కూడా 

అంగీకరించలేదు. 

బెంగాలు విభజన తరవాత వచ్చిన ఆందోళన దేశంలోని మిత 

వాద తీవ్రవాదశ క్షుల్ని పూర్షిగా రెండు చీలికలుగా విభజించింది. నేను 
ఆ కాలంలోనే లండన్ నించి తిరిగివచ్చి మదాసులో ప్రాక్తీసు (పారం 
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భించాను. [కమంగా రాజకీయాల్లో జోక్యం కలిగించుకోవడం (పారం 

భించాను. అప్పట్లో మద్రాసులో “రాజకీయంగా (ప్రముఖులై నవారు, నఠ్ 

పి. యస్, శివస్వామి, వి. కృష్ణస్వామయ్యరు, న్యాపతి సుబ్బారావు 

పంతులు, జి. స్నుబహ్మణ్య అయ్యరుగార్హూ, తదితరులూను. 

నేను బారిష్టరుగా ప్రాక్టీసు (ప్రారంభించిన కొద్దిరి రోజులకే 

బెంగాలు నాయకుడై. న నిపిన్చంద్ర పార్ మద్రాసులో ఉపన్యాసాలు 

యివ్వడానికి వచ్చాడు. ఆయన అప్పటికే * గొప్ప వక్త” అని పేరు 

పొందాడు. అప్పుడు మద్రాసులో భాష్యంఆయ్యంగారు అడ్వశేటు 

జనరల్. శంకరన్ నాయరుగారు గవర్న మెంటు ప్లీడరు, పాల్ మద్రాసు 

వీచిలో వరనగా ఉపన్యాసాలు యిచ్చాడు. మొదటి ఉపన్యాసం అయ్యాక 

ఆయన మీటీంగుకి అధ్యశు డు ఎవ్వరూ దొరకలేదు. సభానిర్యాహకులు 

నన్ను అ అడిగితే నే నను అంగీకరించాను. అప్పుడు సాల్ నిజంగా నిప్పులు 

కురిపించటంత తీవ్రంగా ఉపన్యాసాలు యిచ్చాడు. ఆయన చెప్పిన 
దాంట్లో బె క సబబు ఏమీ లేదు. ఎప్పటికప్పుడు ఆ ఉపన్యాసాలు గవర్న 

మెంటు అధికారులకి తెలుస్తూ వుండేవి. భాష్యం అయ్యంగారు సభలో 

కూర్చొడానికి గ్ రకం చాలక నీచి ఒడ్డున మామూలుగా షిరాడుగా 
నడుస్తూ వున్నట్లు మెల్తీగా పచ చారుచెస్తూ వింటూ వుండేవాడు. వాంగ్ 
_అధ్యవుడై (పభుత్వ (పాసకం సంపాదించిన శంకరన్ నాయరుగారు 

పాఠ్తో, “మీరు ఉపన్యాసాలు మానివేసి వెంటనే వ్యాపనం 
వెళ్ల కపోతే, మిమ్మల్ని ఆరెన్టు చేయవలసి వసుం” దని చల్లగా 
సలహ యిచ్చాడు, వృద్దిలోకి 'రాదలచుకున్న రాదిష ష్టరువి, సీ క్రీ గు 
ఎందుకని నాకుకూడా చాలామంది స్నేహితులు సలహా యిచ్చారు, 

ఈ సందర్భంలో అడ్వ కేటుజనరల్ భాష్యం అయ్యంగారిని 
గురించి ఒక విషయం చెప్పడం చాలా అవసరం. పాల్ ఉపన్యాసాల 
మీద భాష్యం అయ్యంగారి అభి పాయంకోనం గవర్న మెంటు అవి 
అన్నీ సేకరించి ఆయన దగ్గిరికి పంపించింది. దానిమీద ఆయన సాహా 
నించి పాల్ చెప్పిన మాటలు ఉదేకపూరితంగానే వున్నాయి కాని, 
రాజదోహం లే దని వ్రాశాడు. జీవితంలో ఆయన రాజకీయాల్లో 
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పార్గొనకపోయినా ఈ విషయంలో మాతం అతిధి ర్య చూపించాడు. 
రాజకీయాలల్లో కిందుమీదయిన సర్ శంకరన్నాయరుగారు కూడా సమ ! 

తాతా rrr 
£ a 
చు న 
3 
లై 

w 

యానికి ఇల్లాంటి అభి పాయమే వెలిబుచ్చాడు. బహుశ; భాష్యం 
అయ్యంగారి ఆధిపాయం మీదనే మద్రాసు ప్రభుత్యం పార్ ఉపన్యాసా 
లకి ఆయనమీద చర్య ఏమీ తీనుకోలేదు అనుకుంటాను. కాని పార్ 

మాతం కొంచెం జాగా ఎరిగి బె ఠాయించే మనిషి. నేను యిలాంటి 
సాహసమైన పనిచెయ్యడానికి వచ్చినవాడు చై ర్యంగానే వుంటొడనీ, 
ఎందుకైనా సిద్దంగా నే వుంటాడని అనుకున్నాను. కాని నాకు చాలా 
ఆశాభంగం కలిగించి, కొన్ని ఉపన్యాసాలు అయ్యాక శంకరన్ 

నాయరుగారి సలహా అంగీకరించి మెలిగా మ(ధ్రానుకి స్వ పిచెప్పాడు. 

న... క. 

ఆయన మీటింగులకి అధ్యక్షత వహించవలసి వచ్చినప్పుడు ఏమి . 
వచ్చినా సిద్దపడడానికి సంకల్పించుకునే నేను అంగికరించాను. దానివల 
గడవిడ మాత్రం ఏమీ జరగలేదు. 

22 

సూరత్ కాం(గెన్ 

తరవాత కొదిరోజులకి సూరతీ కాంగెసు అయింది. కాం(గెస్ 

చర్మితలో సూరత్ సమావేశం చాలా చరిితాత్మకం అయింది. 

అప్పట్లో “మితవాదులు, “అతివాదులు అని రాజకీయవే తల్లో ఏర్పడ్డ 
వీలికలు సూరత్లో త్మీవమయిన సంఘర్షణకి వచ్చి నిర్దిష్టంగా వేరయి 

పోయాయి. అస్పటికి దేశంలోని “అతివాదులకి లాలా లజసతిరాయి, 

తిలక్, సాల్ (ప్రభృతులు నాయకులు. మితవాదులకి సర్ ఫిరోబిషా 

మెహతా, గోఖలే, సురేంద్రనాధబెనర్తీ ప్రభృతులు నాయకులు, మన 
సుబ్బారావు పంతులుగారు తత్వంలో మితవాది అయినా కాస్త మధ్య 

స్టులు, ఆ కాలంలో కాం(గెసికి ఫిరోజిషా మెహతా నియంత వంటి 

వాడే. కాం(గెస్ సంఘాలు అనిగాని, (పతినిధుల్ని ఎన్నుకోవడంగాని, 

పూతలా గా 
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(ప్రతినిధులు (పెసిడెంటుని ఎన్నుకోవడంగాని ఏమీలేవు. మెహతా ఎపరి 

మీద కటాతవీక్షణం చే సే వాళ్ళే కౌంగెసు అధ్యతులు, త్రీ వవాదులై న 

తిలక్, లాలాజీలు ఆయన ఆగ్రహానికి గురి అయినవాళ్ళలో ముఖ్యులు. 

వౌళ్ళకి దేశంలో ఎంత పలుకుబడివున్నా, ' ఎంత గౌరనంవున్నా 

కాం్యగెసు అధ్యకులు కావడానికిగాని, తమ వాదన నెగ్గించుకోడానికిగాని 

ఎల్లాంటి అవకాశమూ వుండేదికాదు. 

మితవాదులు 1907వ సంవత్సరంలో సూరత్ కాం గెస్కి 

కలక తాలో ప్రసిద్దన్యాయవాది అయిస రసవిహారీఘామని అధ్యకతుణ్ణి 

చేశారు. ఈ ఎన్నిక (ప్రతిఘటించాలని బాలగంగాధర తిలక్ ముందే 

నిశ్చుయించుకున్నాడు. ఆ కాం(గెసుకి నాగపట్నంనించీ, మహారాష్ట్రం 

నించీ వచ్చిన (ప్రతినిధులు సమ _స్రసన్నాహాలతోటి దిగారు. మద్రాసు 

నించి వి, కృష్ణస్వామయ్యరుగారు, బి.ఎ, నపేశనుగారు, యస్. దొర 

స్వామయ్యరుగారు, వి. చక్రయ్యచెట్లిగారు, సుబ్బారావు సంతులుగారు, 

యింకా కొందరమూ ఈ కాంగెన్సుకి హాజరు అయ్యాము. అందులో 

కృష్ణస్వామయ్యరు, సుబ్బారావు పంతులు, నేశన్ (పభ్బతులు 

మితవాద పక్షీయలు. దొర స్వామయ్యరుగారు అప్పట్లో యస్. శ్రీనివాస 
య్యంగారి దగ్గిర లొ ఎ పెంటిస్గా వుంటూవుండేవారు. ఆయనా, 

_ చృక్రయ్యచెట్టిగారూ అతివాదులు. అతివాదుల ఆదర్శాలు అంపేస నాకు 

యిష్టం, 

సమావేశ (ప్రారంభంలో మితవాదులు రాస్విహారీఘోష్ని అధ్య 

తుణ్ణిగా సూచించారు. వెంటనే లోకమాన్యుడు వేదికమీదనించి లేచి 
లాలాలజసతిరాయ్ పేరు సూచించాడు. అప్పటికి 22 సంవత్సరాల 

నించి మానవమ్మాళుడు ఎవ్వడూ అల్లాంటి సాహసం చేసి పుండ 
లేదు. కాం(గెస్ నియంత అయిన మెహతా అభిప్రాయానికి వ్యతిరే 
కంగా అధ్యకుడి విషయంలో మరి ఓక సూచన రావడమే అలజడి 
కలిగించింది! 

నేనూ, వి.కృష్ణస్వామయ్యరుగారూ వేదికకి ముందుగా కూర్చుని 
వున్నాము. ఆ పక్కనే తిలక్ ముఖ్య స్నెవాతుల్లో ఒకడెన కసరి 

ర ది 
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నిలబడ్డాడు. ఆయన పెద్ద తలపాగా నేటికీ నా కళ్ళకి కట్టినను ఉందీ, 

కసర్తి “తరవాత నటు కౌన్సిల్ మెంబర్ కూడా అయ్యాడు!" తిలక్ 

ఉససాదనకి ఎవ్వరో అద్దుచె “ప్పేసరికి సభలో పెద్ద అల్ల కల్లో లం 

(వార ౦ఖం అయింది, నేనై స్త చూడవేదుగాని కపర్తీయే. తన 'రాలిజోడు 

విసిరాడనీ, అది సంకేతంగా (గ్రహించి నాగపుర 'వతినిధులు గలాటా 

(పారంభించార నీ చెప్పుగున్నారు. నాగపురంనించి వచ్చిన (ప్రతినిధులు, 

లాఠీకర్రలు పుచ్చుకుని “తిలక్ మహారాజురీ వై అనుకుంటూ వేదిక 
మీదికి వురికారు. తరువాత గలాటా పెరిగి. ఉధయపకతుల వాళ్ళూ 

కుర్చీలూ, బెంచీలు కూడా చేతబట్టి విజ్బంభించారు! అనేకమందికి 

గాయాలు తగిలి రక్తం (స్రవించింది. అల్లరి (పారంభం అయిన 

ఒక్క క్షణంలో, పక్కనే కూర్చుని వున్న కృషస్వామయ్యరుగారు 
లేచి పారిపోయారు. నటేశనుగారు, “కృష్ణసామయ్యము ఏమయ్యా?” 
డని కంగారు పడుతూ నా దగ్గిరికి వచ్చాడు. మనకీ యౌలారటి 

అల్లరులు కొత్తగాదు! కనక నేను అక్కడే నిలబడ్డాను. "వేదికమీద 

వుండే నాయకులంతా ఒక్కొక్కరే దొడ్డినారిని నిష్క్రమించారు. 

చివరికి ఆ కల్లోలం బాగా పెరిగి ఎవళ్ళమట్టుకి వాళ్ళు కాశీ చేసి వెళ్ళి 

పోయారు. 

తరవాత ఒకళ్ళమీద ఒకళ్ళు నిందారోపణలు చేసుకున్నారు. 

వాస్పవానికి ఉభయులు కొంత అల్లరికీ సిద్ధపడే వచ్చారని నౌ అధి పా 

యము. గడబిడ జరిగేముందు తిలక్ సకీయుడు ఒకడు మాకు 

దగ్గిరగా వున్న ఒక ఆహ్వాన సంఘోద్యోగిని పిలిచి అతనికి ఒక 

రౌడీని చూపించి ఈ కాం(గెస్లో ఈ రౌడీకి ఎల్లాగ (సవేశం కలి 

గిందో చెప్పమన్నాడు. ఆహ్వాన సంఘంలో వున్న ఆ పెద్దమనిషి 

సరియైన సమాధానం చెప్పలేక నీళ్ళు నమిలాడు. అందుచేతనే 

ఉభయులూ కూడా దీనికి సంసిద్దులె వచ్చారని నే ననుకున్నాను. 

ఫిరౌజిషా మెహతా రాజకీయంలో మితవాదే కాని గొప్ప దేశ 

భక్తుడు. ఇంగ్ల మవాళ్ళు అంటే ఆయనకి చాలా ఆగ్రహం. ఆయన 

వాళ్ళని చూ స్పైనే కటకట పడేవాడు. ఈ అల్లరి అయిన కొంత 
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సేపటికి అయన వోలు ఎదుట థాళీస్టలంలో కూర్చుని కొంచెం 

ప విచార (గన్తుడె మిత్రులతో భవిష్య త్త తునీగురించి ఆలోచిస్తూ ఉండగా, 
. శ్వేతముఖుదై న ఒక పోలిసు ఉదో gగి సిబ్బందితో తయారై, ఆయన 

దగ్గిరికి వచ్చి “ఇర్కుడ ఏదో అల్లరి అయిందిట! దాన్ని గురించి 

' ఏమైనా రిపోర్లు ఇసారా?ి అని అడిగాడు. మెహతా ఆయసరేసి 

. చురోచుర చూస, చ్సుందు నిన్ను ఇక్కడికి ఎవరు రమ్మనా రో 
| చెప్పు! ఇదీ అంతా గృహా రోల్లో గోలమే! ఇక్కడ నిన క్రీ ఏమీ 
£ లేదు” అని చిప్పొడు. దాంతో “ఆఫీసరు మెల్లి బుల్లి గా తగ్గి అక్కడి 

నించి నిష్కామించాడు! 
TE 

| ఈ సందర్భంలో మన మృదాసు నాయకుల సంగతి కొంచెం 
. వ్రానాను. సూరత్ నమాసేళంలో అల్లరి జరగడానికి పూరం మన 

వెరస్వామయ్యురుగారూ , చ్మక్రయ్యిచెట్రిగా రూ గోఖలేమీద (వశ్న పరం 

 సరలు కురిపించి కొంత కలవరపరిచాదు. అందుచేత వి. కృష్షన్నా 

| ముయ్యర (ప్రభృతులకి రం రోలిగింది. అందుచేతనే & కృష్ణ స్వామయ్యరు 

 గారుయస్, శ్రీనివాసయ్యంగా రిదగ్గిర అ; _ఎంటిసగా ఉంటున్న దొరస్వ్యామ 
" య్యరుగారికి సర్టిఫికే రేటు యివ్వరు౦డా చేసానని ఏెవిరిం చడం జరిగింది. ఆ 
| పని జరగలేదు రౌని నాయకుల మనోవై ఖరి ఎల్లా ఉండేదో బెస్ప 

డానికి మాతమే ఈ సంగతి (వా స్తున్నాను. ద్ నోర స్వామయ్యరుగారు 
మంచి ధె ధైర్యశాలి. తను నమ్మిన సిద్దాంతాలు అంట మంచి పటుదల 
- ఉన్నవాడు. గొప్ప (పతిభాశాలి. ఆయన ఈ టెవిదింపులు లక్ష పెట్ట 

లేదు. కాని ఆ కాలంలో మితవాదుల వాళ్ళా తోం త్రం అల్లాగే 
ఉండేది. రాజకీయ కారణాలవల్ల 3 బై లురీ వెళ్ళవలసివ స్తై iw నర్వెంట్సు 

ఆఫ్ ఇండియా సా'సె టీలో సభ్యుడుగా ఉండడానికికూడా నీలు 
లేదంటే ఇక చెసే ప్పేది ఏమిటి? 

ళ్ ఇ్లోన్యోత్తోడన పసటైతతు బులాలు 

సూరత్తులో కాం(గస్ రెండు చీలికలు అయింది. కాం[గెసుని 
చేతుల్లో పెట్టుకున్న మితవాదులు కొన్ని నియమాలు నిర్మించి, ఆతివా 
దుల "బలం పెరగకుండా రట్టుదిట్టాలు చేళారు. 

T 10 
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మరుసటి సంవత్సరం కాం[గెసు మ[ద్రానులో జరిగింది, మళ్ళీ . 

రస్విహారీఖోషే అధ్యతుడు. అది కేవలం మితవాద మహానభ. వారు . 

(పభుత్వంమాట అల్లా ఉండనిచ్చి, జాతీయవాదులపై న తమ తీవ్ర 

వాగ్దాటి అంతా వినియోగించారు. 1908 వ సంవత్సరం మొదలు మరి ' 

ఏడు, ఎనిమిది సంవత్సరాలు___అం'యే లక్మో కాం(గస్పర కూ. 

కాంగెస్సు కేవలం మితవాదులకి రంగస్థలమై (ప్రభుత్వాన్ని యాథా 

లాపంగా విమర్శిస్తూ తీర్మానాలు పాసుచెయ్యడ మే కాని, కోట్ల కొలదిగా 
ఉన్న జనసామాన్యాన్ని రాజకీయంగాను, ఆర్థికంగాను అభివృద్ధిలోకి 

తీసుకుని రావడానికి ఎటువంటి కార్యక్రమమూ ఇవ్వలేకపోయింది. 

ఇంక స్వరాజ్యకాంక్షమాట వేరే చెప్పవలసింది ఏమిఉంది? మితవాదుల 

దృష్టి ఎంత సేపూ ఉన్నతోద్యోగాలు, మింటో. మార్తీ సంస్క_రణాల 
reg 

వల్ల శాసనసభ్యుల సంఖ్య కొద్దిగా వృద్దిసొందడము, "కొన్ని ప్రభుత్వ : 

కార్యనిర్వాహక సభ్యత్వాలు దేశీయుల అందుబాటులో ఉండడము మొద 

లయిన సంస్క రణాలమీ'దే (ప్రసరించింది. అందుచేత కౌం(గెస్ 

ఆదర్శం వృద్ది పొందలేదు. హిందువులైన కాంగ్రెస్ నాయకులు ఈ ' 

సంస్థద్వారా “ఉద్యోగాలు సంపాదించడం చూచేసరికి ముసల్మానులకి . 

కూడా సహజంగా వాటి విషయమై అభిలాష బయలుడేరడమూ, 

తద్వారా హిందూ మహమ్మదీయ సమస్యకి పునాదులు పడడమూ 

జరిగాయి. లక్నో కార్యగస్నాటికి మహమ్మదీయుల ఆంతరంగి 

కాందోళన ఫలించి లక్నో ఒడంబడిక (ప్రొ పించినది. ఆ ఒడంబడికే 

నేటికీ మనకి అన్ని విధాలా అనర్గదాయకంగానూ, జాతీయాభివృద్దికి 

నిరోధకంగానూ, అభద్యంగానూ ఉన్న హిందూ ముసల్మాను సమస్యకి. 

మూలం అని నా అభ్మిపాయము. అందుచేత, అస్పటినించ కాం్యగెస్కి 

ఎప్పుడై నా కులాసాగా వెడుతూ ఉం డేవాజ్డీ. అంతకం"ె ఎక్కువగా 

కాం(గెస్ ఎప్పుడూ నన్ను ఆకర్షి ంచలేకపోయింది. ఆ తరవాత సర్ 

విలియమ్ వెడ్డర్ బర్ను అధ్యక్షత కింద అలహోణాదులో జరిగిన 

కాంగెస్కి పోజరు అయ్యాను. మ! (దాసులో జరుగుతూ వచ్చిన 

కాంగైస్సులకి హాజరై న విషయం వాయన అక్కర్తలేదు. 
! ee OEE hor ag పు 2 - 
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బిసెంటమ్మ 'హోంరూలు ఉద్యమం 

1000 వ సంవత్సరంలో టిటిష్వా రిచ్చిన మింట్ నోమారే ర 

సంస్కరణాలు 1919లో తిరిగి నంస్క రింసబడవలసి 

ఉన్నాయి. అంతేకాక, దేశంలో విపవ సంనలు, విసన భావాలు 
య టా ౧౫ 

వ్యా ప్తి చెందుతూ ఉన్నాయి. అందుచేత భారత సమస్య పరిష్కరించ 

డానికి [బ్రిటిష్ మంత్రులు హిందూదేశానికి రావా లని ఉదైశించారు. లః 

Gm లయ కాలంలో దేశంలో స్వాతంత్ర భావాలు (ప్రసరింప జేసిన 

ముఖ్యంగా బిసెంటమ్మకీ, లోకమాన్యుడికీ దక్కింది. 

లోకమాన్యుడు 1914 సంవత్సర (ప్రాంతంలోనే మాండలే . 
జైలులో ఆరు సంవత్సరాల శిక్ష అనుభవించి తిరిగి పూనా చేరుకున్నాడు, 

పమ భారత దేశంలో ఆయన, దక్షిణ దేశంలో బిసెంటమ్మ ఏఠమె 

హోంరూలు (స్వపరిపాలన అనే ఉద్యమం లేనదీశారు. నిసెంటమ్మ 

వెనకాల దేశంలో అంతటా దివ్యజ్ఞాన సంఘాలు ఉండేవి. ఆ సంఘాల్లో 

ఉండే వారందరూ సమర్థులు, ఆందోళన శాస్త్రీయ పద్ధతులమద నడి 

పించడంలో అందెవేసిన చేతులు. లోకమాన్యుడికి మహారాష్ట దేశం 
లోనూ, మధ్య రాష్ట్రాలలోనూ (బ్రహ్మాండమైన పలుకుబడి ఉండేది. 

ముందుముందు చి సెంటమ్మ మునరాష్ట్రాగినికి (ప్రత్యేకంగా చేసిన 'సేవని 

గురించి వివరిస్తాను. 

దేశంతో రాబోయే సంస్క.రణాలలో స్వపరిపాలన సిద్దాంతం 
పూర్తిగా (ప్రవేశ పెట్టడానికి ఆందోళన జరుగుతూ ఉండగా ఈ డొతీయ 
ప్రవాహానికి అనేకమైన ఆనకట్టలు బయలుదేరాయి. అందులో ఒకటి 

హొందూ మహమ్మదీయ సమస్య. రెండవది మద్రాసు రాజధానిలోని 

(బాహ్మణ (బాహ్మణీతర సమస్య. పేర్లని బస్తీ వాటివాటి ఆదర్శాలు 

తెలు స్తున్నాయి గదా! 

తునక RE 
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కాంగని మితవాదుల నాయకత్వానికి స్వాధీనం అయినప్పటినించీ 

అది చాలా సాధారణమైన లాంభన వ్యవహారం అయిపోయింది. 

మరుసటి సంవత్సరం, _అంశే 1808 వ సంవత్సరంలో___మదా 

సులో సమావేశమైన కాంగ్రెసు కేవలమూ జాతీయవాదం మీదనే దాడి 

ప్రారంభించింది. ఆ సంవత్సరమే లోకమాన్యుడివంటి మహనీయుజ్ణి 
రాజ దోహ నేరానికి కారాగారంలో నిర్బంధించారు, సంజాబులోనూ, 

వంగదేశంలోనూ కూడా నిర్బంధ చర్యలు జోరుగా సాగాయి. ఆనాటి 

అమృత బజార్ పతిక (ప్రభుత్వాగహాోనికి గురిఅయినా ఎప్పుడూ 

పక్కలో బలైెంలా ఉండేది. ఎమైనా మదాసులో మూత్రం మితవాదా 

నికే ఎక్కువ. (వాబల్యమూ, పలుకుబడీ ఉండడంచేత నేను అంతగా 

రాజకీయాల్లో! పాల్గొనలేదు. దేశంతో 1914 వరకూ కూడా మళ్ళీ 

జాతీయవాదుల బలం కనబడనేబేదు. 

1915 లో భారత న్వాతంత్య సమరంలో మళ్ళీ నూతన 

జాతీయ వికాసం కలిగిందని చెప్పాలి. యూరోపులో యుద్ధం అంటు 

కుంది. దేశాన్ని రాజభ్త్ పరాయణత్వంతో ముంచి తేల్చిన మితవాద 

నాయకత్వం అంటే ఆందరికీ విసుగు పుట్టింది. (ప్రభుత్వం నిరంకుశ 

త్వమూ, ఆందులో నూ యుద్దం రావడంతో పే సె నికులకోసమూ, 

ధనంకోసమూ అది అవలంబించిన పద్ధతులూ చూసే న్ దెశీయుల్ల' 

బాగా సంకోభం కలిగింది. ఇది ఇల్లా ఉండగా ఆరు సంవత్సరాలపాటు 

కారాగారం అనుభవించిన లోకమాన్యుడు మళ్ళీ దేదీప్యమానమైన 

(పభతో రాజకీయ రంగంలో (పవే[ించాడు.. 1908 వ సంవత్సరంలో 

ఆయన్ని కికించిననాడు జడ్జీ ఒక అప్రస్తుత ప్రసంగం చేశాడు. దానికి 

జవాబుగా ఆయన, నా స్వాతంత్య్రం కంటు నా నిర్పంధమే మా దేశా 

నికి ఎక్కువగా (శ్రేయస్కరం కాగల,"దని అన్నాడు. ఆయన అన్న 
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మాటలు అక్షరాలా నిజం అయ్యాయి. దేశం (చేమించిన మహో త్యాగికి 

విధించిన ఆరు సంవత్సరాల శిక్ష, ఎవరి హృదయాన్ని ఆందోళన 

సరచదు! ఇలాంటి సితిగతులో అంతకు ముందు సాంఘుక మత విష 
అ ౧ | 

యాల్లో మాత్రమే పనిచేస్తూ, దివ్యజ్ఞాన నమాశానికి అధ్యటరాలై 
ఇక్, —0 యా 

ఉన్న విసెంటమ్మకూడా రాజకీయ రంగంలోకి ఉరిగింది. అంతవరకూ 

ఆమె మత సంబంధమైన గొడవల్లోనే మునిగి ఉండేది. ఆమెకు సహ 

జంగా ఉండిన వాగ్లోరబే, నిర్మాణప్ప నై పుణ్యమూ, రాళ్ళని సహితం 

చలింపజేసి ఉ శ్రేజం కలగచేసే శ క్రీ రాజకీయ రంగంలో (ప్రషేం 

చాయి, దాంతో మ(దాసులోనే రాకుండా దేశమంతటా కొంత సంచ 

లనం (సారంభం అయింది, ఆమె “న్యూ ఇండియా అనే పేరుతో 

దె నిక, వారపష్మతికలు నడిపిస్తూ వాటిల్లో చాలా ఉ _తేజకరా లయిన 

వ్యానాలు (వాపేది. 

లోకమాన్యుడు జైలునుంచి తిరిగి రాగానే భవిష్యత్మార్య 
క్రమాన్ని గురించి యోచించి దేశంలో త్మీవమైన రాజకీయాందోళనం 

సాగించడానికి ఒక రాజకీయ సంస్థ నిర్మించాడు. అదే హోంరూలు 
లీగు. తరవాత కొంతకాలానికి చుద్రాసులో విసెంటమ్మ గోఖలే 
హాలులో ఒక సమావేశం ఏర్పాటుచేసి, అక్కడ అఖిల భారత హోం 
రూలు లీగు స్థాపించింది. బి సెంటమ్మకి rf డీ సామర్థ్యాల తోపాటు అధి 

కారం చలాయించే అలవాటు కూడా ఎక్కువ. అందుచేత అమె ఒక 

పట్టున ఇతర నాయకుల వెనక ఉండిగాని, కలిపిగాని పని చెయ్యలేక 
పోయేద్ధి. ఏమైనా, ఈ అఖిల భారత హోంరూలు రీగు స్థాసనవల్ల 
రాజకీయంగా | ఒక గొప్ప చె చెతన్యం కలిగింది. హైకోర్టు బద్రీపని చే 

పింఛన్ పుచ్చుకున్న సర్ సుబహ్మణ్యయ్యరు ప్రభృతులు ఈ సంస్థలో 
చేరారు. దేశంలో ఉన్న దివ్యజ్ఞాన సమాజాలు అన్నీ రాజకీయాల్లో 

(పహేించాయి. దాంతో తీవ్రమైన జాతీయవాదం విజృంభించింది. ఇంక 
మితవాదులకి పట్టుగొమ్మ అయిన గోఖలే మహాశయుడు ఆ సంవత్చ 
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రంలోనే స్వర్ణ స్టుడు అయ్యాడు. (క్రమంగా మితవాదుల పలుకుబడి. 

జీర్ణ ంచింది, 

విసెంటమ్మ ఆందోళన నన్ను బాగా ఆకరి ంచింది. నేను 

అరండేలు, వాడియాల మోస్తరుగా ఆమె అంతర ంగికుల్లోగాని, సి.పి. 

రామస్వామి అయ్యరుగారినంటి అభిమానుల వర్షంలో రాసి ఎప్పుడూ చేర 

లేదు. అసలు అల్లాగ చేరడానికి సంకల్పించుగునే మన స్తత్వమే లేదు. 
అంతకు పూర్వం  మితవాదుల కాం(గెస్ నడిచే రోజుల్లో హిందూ 

పృతిక సంపాదకులుగా ఉండి అనేక కష్టనిషురాలకి లోనై న డి. స్నుది 

హ్మణ్యయ్యరు గారితో నే నప్పుడప్పుడు 'ఇష్టాగోషి జరుపుతూ ఉండే 

వాలి. ఆయనకి ఆఖరు రోజులలో ఆరోగ్యం" పొడయింది. కాని, 

నిష్కళంకమై న జాతీయవాది అవడంచేత ఎప్పుడూ ఆ అరోచనలోనే 

ఉండేవాడు. ఆయనే తరుచు నాతో నాయకుల ఆదర్భాలూ చి త్త 
వృత్తులూ ఒక విధంగానూ (పజల అవన౫లూ, ఆశయాలూ మరి 

ఒక విధంగానూ నడుస్తూ ఉన్నాయ అని అంటూ వచ్చేవాడు, బిసెంటమ్మ. 

(పవేశంతో నాయకుల . చి త్రవృ త్తి తి కొంచెం (పజల వె వైపుకి మారిం 

దిని చెప్పాలి, 

బొంబాయి రాష్ట్రంలో లోకమాన్యుడి ఆందోళనా, మద్రాసులో 

బిసెంటమ్మ కలిగించిన సంచలనమూ, యుద్ద తీవతా, ఆ సందర్భంలో 

(బిటిష్ పాలకులు చూపిన నిరంకుళత్వమూ కలిసి జాతీయోద్వేగానికి 

కారణాలయ్యాయి, మితవాదులకి పట్టుగొమ్మ అయిన గోఖలే మరణంతో 

నౌళ్ళ పలుకుబడి కూడా క్షీణించింది. ఇంతే కారకుండా రాజకీయ 

సంస్కరణలు కొన్ని వస్తాయనీ, అందునిమి త్రమై మాంచేగ్ ఈదేశం 

వసాడనీ బాగా వార్తలు వ్యాపించి ఉండడంచేత కూడా రాజకీయ వాతా 
వరణంలో వేడి తీవం అయింది... 

లోకమాన్యుడు కారాగారంనించి రావడంతోనే దేశంలోని 
ప్రముఖులు కొందరు కాంగైెసు అతివాద, మితవాద కక్షలుగా నీలడం 
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దేశానికి క్షేమం కాదని రాజీ చెయ్యడానికి ప్రయత్నించారు. కాని, 

సాగలేదు. చివరికి గోఖలే అనంతరం ఈ (ప్రయత్నం కొంతవరకు 

సాగి లోకమాన్యతిలక్ (ప్రభృతులు కాం(్రస్లోకి రావడానికి అవకాశం 

ఏర్పడింది. 1919 వ సంవత్సరంలో లక్నోలో జరిగిన కాంగెస్ 

మహాసభలో ఈ పునస్సమ్మెళనం జరిగింది. కాం(గెస్ చర్మితలో ఇది 
ఒక మహాఘట్టం, నేను మహమ్మదీయుల అందోళనను గురించి ఇది 

వరశే వ్రాశాను. మహమ్మదీయులు ఆనాటి కాం(గైస్ రాజకీయాలద్వారా 

| (పభుత్వ (పాపఠరం పొందుతూ వచ్చిన హిందువులకి పోటీగా (ప్రత్యక 

ఎన్నికస్థానాలూ, (పత్యకోద్యోగాలూ కావాలని ఆందోళన (పారంభిం 

చారు. *9| 9 తో ముస్తి ంలీగుకీ, కాం గెస్సుకీ ఓక రాజీ జరిగిందిః 

లోకమాన్యుడు మహమ్మ దీయులకి (ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలు రావాలని 

అన్నాడు. తాత్కాలికంగా హిందూ ముసల్మానులకి ఈరాటీ జరిగి 

నప్పటికీ దూరదృష్టితో చూస్తే యీ రాజీమే మన రాజకీయమైన 
అనై కమత్యానికీ, 'పఠనానికీ మూలకారణం అయిందని నా అని 
(ప్రాయము. మనల్ని నేటివరకూ హింస పడుతూన్న (పత్యేక నియో 

జకనర్గాల సిద్దాంతాన్ని .ఆనాడు కాం(గెస్ అంగీకరించకంవల్ల నే ఆ 
సిద్దాంతం తాడుబారింది. 

అప్పటి కప్పుడే భారత (ప్రభుత్యం దేశంలోని రాజకీయాందోళ 
కుల పోకడలు గమనించి, కొన్ని నంస్యరణలు ఇవ్యడంకోసం ఒక్ 

(పణాళిక తయారుచేసింది. కౌం్యగెన్సూ, లీగూ ఏకం అయి దానికి 
బదులుగా ఒక సంస్కరణ | పకాళిక తయారుచేసి నంసించారు, రాజ 

కీయాల్లో అదే కాంగైస్ లీగు [ప్రణాళికగా ప్రసిద్దిపొందింది. నేడు ఆ 
(పణాళిక చదివితే యీ నాటి స్వాతం కార్యళయాలకి అని ఎంతగా కొర 
వడి ఉందో వేరుగా చెప్ప క్క_రలేదు. కానీ, అక్క_డితే ఆ సంసార 

అలు చాల తీ వ్రమైనవీ, 'అనంధనమైనవీ అని చెప్పి తోసివేళా 

జాతీయవాదుల పలుకుబడి హెచ్చపడంతో దేశంలో కరిగిన 

సంచలనం నన్ను ఆకర్షించింది, నేనుకూడా బట సెంటమ్మ సహోంరూలు 
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లీగులో చేరాను. అరోజులో గోఖలేహోలులో జరిగే సభలకి హాజరై 

పాల్గొంటూ ఉండేవాల్లి, 

1917 వ సంవత్సరంలో రాజకీయాందోళన మరింత తీవ్రం 
అయింది. ముఖ్యంగా విసెంటు న్యూ ఇండియా స్మతిక ద్యారా 

మ ద్రాసురాష్ట్రంలో ఆందోళన మరింత తీవ్రరూపం ధరించింది. యీ 
ఆందోళన పర్యవనానంగా చెళంలో అంతటా నిర్బంధ విధానం తాండ 

వించింది. చివరికి, దిసెంటమ్మ ముఖ్యశష్యులై న అరండేలు, వాడియా *ే 

గార్ల ని 1917 జూన్ 15 తేదీని ఉదకమండలంలోనూ, కోయంబత్తూరు 

లోనూ నిర్బంధించారు. రాజకీయాందోళనకి ఎప్పుడూ నిర్బంధ: 
విధానమె గొప్ప సహాయకారి మహ _త్తరమైన దోహదం! అందుచేత 

ఈ నిర్బంథాలు మరింత ఆందోళనకీ, సంచలనాలకీ కారణం అయ్యాయి. 

మళ్ళీ రాజకీయరంగంలో కొ త్తకొ త్త తారలు కనిపించాయి. నా 
మిత్రుడు సి. పి. రామస్వామయ్యరు ఆ వర్గంలోవాడు. విసెంటమ్మ 

రాకతో ఆయనకూడా కాం(గెస్లో ప్రముఖస్థానం ఆక్రమించాడు. 

ఆమె ఆందోళనసందర్భంలో నే నాత్విక నిరోధం అనే సాధ 

నంతో (ప్రభుత్వ నిర ంకుశ త్వాన్ని ఎదురొ)_ నాలి అనే భావం (ప్రచారం 

అయింది, మద్రాసురాష్ట్ర కాం(గైసు సంఘంవారు సొత్వికనిరోధ కార్య 

(కమం ఆమోదించి ఒక (పమాణంమీద దస్క- తులు చేయించారు. ఆ 

(పమాణాలమీద దస్క త్తులు చేసినవాళ్ళలో సర్ యస్. సుబహ్మ 

ణ్యయ్యరుగారు, సి. పి, రామస్వామయ్యరుగారు, కస్తూరి రంగయ్య 

గారు మొదలై న (ప్రముఖులు చాలామంది ఉన్నారు. కాని నాకు మాత్రం 

ఎందుచేతనో ఆ కార్య( కమం జరుగుతుందనే నమ్మకం కలగలేదు. ఆ 

(పమాణప్యతంమీద నేను దన్కతు చెయ్యలేదు. తరవాత 1916 లో 
గాంధీజి నత్యాగ్రహ (ప్రమాణాలు చేయించినప్పుడు దస్క_తుపెట్టాను. 
నాకు బిసింటు ఆధ్వర్యవంకింద జరిగిన వ్యవహారంలో పని జరిగే 

ధోరణి కనిపించలేదు. 
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మొ _తంమిద దేశంలో ప్రన్ఫుట గా పెరుగుతూ ఉన్న తీ వరాజ 

కీయాందోళన (పభుత్వానికి కొంత కంగారు పుట్టంచింది. లండన్ 

ఢిల్లి ల మధ్య టోలడు (గంథం నడిచింది. ఇండియామం శ్రి మాంసెగ్ 

ఆగస్టు 20 తేదీని (ప్రఖ్యాత మైన తన (ప్రకటన వెల్ల డించాడు. అందులో 
బ్రిటీషువారు ఇండియాకి (క్రమంగా బాధ్యతాయుత “ప్రభుత్వం ఇవ్వడానికే 

సంకల్పించారనీ, పార్ల మెంటు ఎదట పెట్టబోయే సూచనలు చర్చించ 

డానికి (ప్రజలకి అవకాశం ఇసారసీ (ప్రకటించాడు. అన్నింటికన్నా 

ముఖ్యం అయినది అతను ఈ దేశానికి వచ్చి (ప్రముఖుల అధి 

(పాయాలు తెలుసుకుంటానని కావించిన (ప్రకటన. ఈ (ప్రకటనతోపాటు 
సెపైంబరు 16 వ తేదీని విసెంటు (ప్రభృతుల్నికూడా విడుదలచేశారు... 

మాం'పేగ్ రాక రాజకీయ సంస్థల్లో ఎక్కడాలేని సంచలనమూ 
కలిగించింది. కాంగెస్ తాత్కాలికంగా సంకల్పించిన సాత్విక నిరోధ 
సంకల్పం ఉపసంహరించుకుంది. నిర్బంధంనించి వచ్చిన దిసెంబయ్మే 

దాని (పస క్రి కి విడిచి పెటింది, దేశంలోని ఇతర రాజకీయసంస్తలు 

రాజ్యాంగ [ప్రణాళికలు 'తయారుచెయ్యడంలో మునిగిపోయాయి. అది 

వరకులేని అనేక కొ త్ర సంఘాలు కూడా బయలుదేరాయి. ఈ కొ 
సంఘాలలో మనరాష్ట్రానికి ముఖ్యమైనది (బ్రాహ్మణేతర మహాసభ. 

ద్రాహ్మబేతర. పక్షానికి (ప్రధాననాయకుడు డాక్టరు ట్ి. యం. 
నాయరు. ఆయన చాలా సరనుడు. (టిప్టి కేను డివిజనుక్తీ రాలి గ రేషను 

సభ్యుడు. ఆయన [పజల ఆరోగ్యవిషయాల్లో ఎక్కువగా (తోద్ద 
వహిస్తూ ఉండేవాడు. తిరువళికే ర్కెైణీ డివిజన్లోని చెరువుల్లో బట్రలు 

ఉతికి "అనారోగ్యం కలిగంచడంచేత ఆయన పైపనులు ని షేధిస్తూ డ్ త్త 

రువులు జారీ చేళాడు. దాంతో (టిపై శేసులోని అయ్యరు, అయ్యంగాద్లు 
ఆయనమీద కక్షకట్టి మరుసటి కార్పొరేషన్ ఎన్నికలలో ఆయన్ని 
ఓడించారు. 

ఆ తరవాతే, ఆయన (బాహ్మణేతరపక్షానికి నాయకుడు 
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అయ్యాడు. ఇతర (బాహ్మణెతర నాయకుల్లో చాలామంది కాం(గస్ 

అభిమానులే, అంతకుపూర్వుం కాం(గెస్సు “నాయకుల రాజకీయ జీవి 

తానికి ఒక మెట్టుగా ఉండేది. ఇల్లా మెన్తైక్కినవారిలో ఎక్కువమంది 

అయ్యర్హు, అయ్యంగా రే. అందుచేత ఈ (బాహ్మవతరోద్యమం 

(పారంభం అయింది. దానికి (వాహ్మణులె న కొందరు. రాజ | సతిజ్ఞాల 

సంకుచిత దృష్టి కూడా సహాయపడింది. మాటవరసకి- వ్రాస్తున్నాను. 

(బాహ్మణేతర నాయకులు (ప్రత్యేక నియోజక వర్షాలు కోరారు. నూటికి 

97 గురు ఉన్న (బాహ్మణేతరులు (పత్యేక నియోజకవర్గాలు క కోరుకోవ 
డమే ఒక అవ్య క్త కప్పు పని! డాన్ని (ప్రతిఘటించిన రామదం(దరావు 

పంతులు, కసూరి రంగయ్యగార్లు ఆ పక్షపు అవశ్యకత సమర్థించిన 

వాళ్ళు అయ్యారు, 

25 

కలకత్తా కాంగెన్ (1917) 

కలకత్తాలో 1917 లో విసెంటమ్మ  అధ్యక్షతకింద.. జరిగిన 
కాం(గెస్కి నేనూ హాజరు అయ్యాను. ఆ సంవత్సరంలో విసెంటమ్మ 

చేసిన ఆందోళనా, తత్ఫలితంగా ఆమెకి ఇచ్చిన మన్నింపూ ఏకమై 

(ప్రజలలో ఆమెకి ఉన్న పలుకుబడి బాగా వృద్ది చేశాయి, తత్సలితంగా 

(పజల నేతిలో ఉన్న మహ తర పదవి అయన కాౌం(గైస్ అధ్యక్షత 

ఆమెకి లభించింది. విసెంటమ్మ రాజకీయ తీవత ఆమె విడుదలతోనే 

కొంచెం మార్పు చెందిందని అనేవారు. తరవాత విషయాలని బట్టి 
చూసె ఆ సంగతి నిర్దారణ అయింది. ' 

చి _త్రరంజన్ దాన్ కలక త్రా కాం[గెసునాటికి బాగా రాజకీయాల్లో 

(ప్రవేశించాడు. యువకుల్లో ఆయనకి బాగా పలుకుబడి ఉండేది, అంత 
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వరకూ విఖ్యాతి వహించిన సు రెంధ్రనాథ్ బెనర్జీ మెల్చీగా వెనకబడ్డం 

(వపారంభించాడు. కలక తాలో జాతీ యోద్వేగమే దాగా ప్రస్ఫుటం 

అయింది. అనాడు లోకమాన్యుడికి జరిగిన సమ్మానం కాం్యగెస్ 

చరితలో అపూర్వమైనది. జాతీయవాంధ అయిన స్వరాజ్యంకోసం. 

(్రజలలొ' ఆవేశం ఎంత హెచ్చయిందంశే __ఆ సమయంలో మిత 
ద (ప్రముఖుడై, బెంగాలులో ఒకప్పుడు అడ్డులేని నాయకత్వం 

వహించిన సురేం|ద్రనాథ బెనర్తీ మాట వినేవాళ్ళు కూడా లేకపోయారు. 

కలక త్రా మహాసభకి మోహన్ దాస్ గాందీ హాజరు అయ్యాడు. 

దక్షిణాఫికా సత్యాగ్రహ విజయానంతరం గాంధీ న్మట్ళు రాజీ ఆయిన 
తరవాత, గాందీ విజేత అయ్యి ఈ దేశానికి వచ్చాడు, ఆయన లక్నో 

కాం(గెస్లో ఏ ప్రముఖస్థానమూ ఆక్రమించలేదు. విషయని గ్ధారణ నభా 

సభ్యత్వానికి జరిగిన పోటీలో ఓడిపోయినా, లోకమాన్యుడు ఆయన్ని 

గెల్పించాడు. ఆయన కలక తాలో గుడ్డ టొందుల చెర్కా వేసుకుని, 

ఫక్తు గుజరాతీ తలపాగాతో. "వేదికమీద కూర్చున్నాడు. అంతకిపూర్యం 

వెస్టు మినిష్టరు పొలని హోటల్లో ఆయన్ని చూసిన నారు ఈ అవతారం 

ఆశ్చర్యం కలిగించింది, ఆయన కప్పటికి ఉపన్యాస ధోరణి కూడా 

బాగా లేదు. నెమ్మదిగా వినిపించీ వినిపించనట్లు మాట్లాడేవాడు, రాజ 

కీయాల్లో అదొంసా సత్యా(గహా సిద్దాంతార్ని గురించి అపూర్వమైన 

ప్రచారం (ప్రారంభించినా, వంగదేశంలోని విప్ప నవాదులు మహా త్త 

మైన దేశభ క్రులే అన్కీ కాని వారి దేశభక్తి వక్రమార్గం పట్టిందనీ 
బహిరంగంగా చాటగలిగాడు, 

అందుచేతనే విసెంటు _వ్రభృతులికి కొంత అగ్రహం కూడా 

వచ్చింది. ఆయన అప్పటిని ంచే భారత రాజకీయాల్లో కాలు సిలన 

దొక్కుకోడానికి (పారంధించాడు. కాని, ఆర అచిరకాలంల్ దోనె 

దేశంలో ఇంత ఆవేశం 'రేశే తినాడనిగాని, లకిపేల (ప్రజల్ని రశ 

మహో యజ్ఞంలో ఆహుతి క. ఎవరూ అనుకోలేదు. 
గుజరాతులోనూ, వీహారులోనూ ఆయన వైర్యం వహించి నడిపించిన 
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సత్యా_గహపోరాటాలు సుప్రసిద్దాలే! ఆ విజయాలు కూడా అయనకి 

తోడ్పడ్డాయి. ఎంతయినా ఆర్భాటం లేని మనిషి అవడంచేత, ఆయన 

వచ్చిందీ, పోయిందీ కూడా ఎవకూ కని పెట్టలేక పోయేవారు. 

నా మ్మితుడు దేశబంధుదాసు సంగతి కొద్దిగా ఇదివరకు (వ్రాశాను. 

ఆయన లక్షలు ఆర్షి ంచి, వెచ్చించి, బాగా సలుకుబడి సంపాదించాడు. 

ఆయన జీవితపద్దతి అంతా పూర్తిగా ఆంగ్దానుకర ణంగా ఉండెది, 

ఏసెంటు తన అధ్యక్షోప పన్వాసంలో, * “మీరు నన్ను సె న్యాధిపతిగా ఎన్ను 

కున్నారు కనక, నా ఆజ్ఞలు 15 సావహించవలసిందే!” అని గర్హించింది. 

ఆ మాటలకి దాను, నిపిన్చం[దపాలూ కూడా కొంచెం కటకటపడ్డారు. 

దాసు నాతో “చూడండి! ఆమె అహంకారం! (ప్రజాస్వామికనంఘంలో 

ఇదివరకు ఎవరు ఇల్లాగ అనగలిగారు!” అన్నాడు. నేను “ఆమె మన 

దగ్గిర నించి అట్టి రిక్షేణ ఆశించడంలో తే బృమిటి?” అన్నాను. రాని, 

దాసు అ అధికొరప్ప అభిప్రాయానికి హర్షి ౦చలేదు. దానిగ్ కారణాలని 

గురించి తర్హనభర్హన చెయ్యడంకం "టె, తయన మన స్ప తం ఆల్హాంటిది 

అని అనుకోవడం మంచిది. అంతేకాదు; నాయకత్వం కో కొసం అగి చనాలు 

"వేపే నాయకుల మన _స్తత్వాలు అల్లాగే ఉంటాయి. అందులో అంతగా 

వై పరీత్యం కూడా లేదు. ఏ వృ శి "తిలోనై నా పోటీ చెయ్యడంకో నం 

ఎతుపె ఎతులు వెయ్యడం చూస్తూనే ఉన్నాం గదా! అది రాజకీయాల్లో 
Dd —D 

మరీ ఎక్కువ. మహో నాయకులై నవారు ఆ సుడిగుండంలో పడిపోయి 

నప్పుడు చూడడంలో మరీ విశేషం ఉంది! 

స్వరాజ్య ష తిక 

“సరాజ్య ర వ తిక 1921 వ సంవత్సరం అకోబరు 29 వ తారీఖుని 

(పొరంభించబడింది. మొదటి సంచిక. ఆ రోజుననే బయలు 

దేరింది. 
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నాగపూరు కాంగెనులో సహాయ నిరాకరజోద్యమం అవలం 

బించి కోర్తులూ, స్కూచ్ళా, శాసననసభలూ బహిష్కరించవలనినదనీ, 

నిర్మాణకార్యక్రమం ఒక్క సంవత్సరం పూర్తిగా దేశంలో అంతటా 

సాగించి జయ్మపప్రదం చేయవలననీ, తిలక్ స్వరాజ్యనిధి "పేరుతో 

సంవత్సరంలోగా కోటిరూపాయలు వసూలు చెయ్యవలసిందనీ, దేశం 

అంతటా 260 లక్షల రాట్లాలు ప్ర వెళ పెట్టి నూలు వడి కేటట్టు చెయ్య 
వలసిందనీ తీర్మాని ంచబడింది, నిర్మాణకార్య( క్రమంలో 1. జాతీయపాఠ 

శాలలు, 2. ఎక్కడతగువులు అక్కడనే సంచాయతీకోర్టులద్వారా సరి 
మ్కారం చెయ్యడం, 8, (పభుత్వంమాదిరిగా కౌం(గెసు నడిపించడం, 

4. నియమాల (ప్రకారం రాష్ట్రీయ కాంగ్రెస్ కమిటీలు, జిల్లా కాం గైస్ 
కమిటీలు, తాలూకా కౌం(గసు కమిటీలు, (గామ కౌం(గసు కమిటీలు 

స్థాపన చేసి కాం(గెను (ప్రభుత్వం నడిపించడం మొదలయినవి ఉన్నాయి. 
నాగపూరు కాంగసు తరవాత 1921 వ సంవత్సరంలో బెజవాడలో 

అఖిలభారత  కాం(గను కమిటీ సమావేశమై యైన చెప్పిన నిర్మాణ 

కార్యక్రమం విషయమై (త్రివిధ బహిష్కారాలమీద తీర్మానాలు చేసి, 
దేశంలోని (ప్రజలకి కాం(గెను నిర్ణయించిన (ప్రకారం కార్య కనుం 
జరపవలసినదని ఆజ్ఞాపించింది, ఇది చాలా గొప్ప కార్య(కమం. ఆవి 
వరకు ౮] సంవత్సరాలనించి, కాం(౧ను మహాసభ పనిచేస్తూ ఉన్న 
స్పటికీ, ఇల్లాంటి కాంగైను నియమావళికింద 102] వ సంవత్సరం 
వరకు పనిచెయ్యలేదు. 

నిర్మాణ కార్యక్రమం ఇప్పుడు ఏర్పరచబడిన సదతిమీద అది 
- జ ల యు వరకు ఎప్పుడూ ఏర్పరచలేదు. ఆం(ధ రాష్ట్రము, తమిళ రాష్ట్రము, 

ఘు 
మళయాళ రాష్ట్రము, కన్నడ రాష్ట్రము మొదలయిన భాష్యాపయు వ 
రాష్ట్రాలుగా విభజనచెయ్యడం కూడా నాగపూరు కాంగెనులో నేజరిగింది. 

దుద్రాను నగరము తెలుగు నగరము. ఇది చంద్రగిరిరాజు 
పరిపాలనలో ఉండేది. ఈ చందద్రగిరిరాజే దీనిని (బ్రిటిస్వారికి స్వాధీనం 
చేశాడు. బ్రిటిష్వారికి స్వాధీన మెనప్పుడు తెలుగు జిలాలలో ఉండే 

a ౧ 
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వర్తకులు చాలామంది చెన్న నగరానికి వచ్చి, ఇక్కడనే వ్యాపారం 

చేసుకుంటూ ఉండేవారు. అందుచేత చెన్ననగరం ఆం|ధనగరం అని 

చెప్పడానికి ఎల్లాంటి సందేహమూ లేదు. ఆ కారణం చేతనే చెన్న 

నగరంలో ఏర్పబడిన కాం(గెసు కూడా అంధ రాష్ట్రంలో చేర్చబడింది. 

1921 వ సంవత్సరంలో నాగపూరు కాంగనులో దేశమంతా 21 

రాష్ట్రాలకింద విభజన కాక పూర్వం చెన్న నగరం (ప్రత్యేకంగా తమిళ 
అది అని కాని, తెలుగువారిది అనికాని, మళయాళపువారిది అని కాని, 

కన్నడపువారిది అనికాని చెప్పడానికీ, అనుకోడానికీ కూడా అవకాశం 
లేకుండా ఉండేది. ఇది ఇంగ్రీషవారి చేతుల్లోకి రాకపూర్వం చెన్న 

నగరపు చరిత. ఇది ఇల్లాంటేది అని ఎవరూ అనుకోకుండానే అరవలు, 

తెలుగువారు, దుళయాళప్పవారు, గుజరాతీలు అందరూ కూడా ఇక్క_డ 

(ప్రవేశించి వర్తకం చేస్తూ ఉద్యోగాలు సంపాదించుకుని, ఇంకా ఇతర 

మైన వృత్తులుకూడా చేసుకుంటూ ఉండేవారు. మద్రాసులో హైకోర్టు" 

ఉండడంవల్ల లాయర్లు అన్ని భాషా రాష్ట్రా లనించీ ఇక్కడికి వచ్చి, 

(ప్రాక్తిసు చేసుకుంటూ ఉండేవారు, నా చిన్నతనంలోనే మద్రాసు లా 

కాలేజీలో చదవడమూ, పీ డరీ పరీక్ష పానుకావడమూ, తరవాత రాజ 

హేంద్రవరంలో ప్రాక్షీసు చెయ్యడమూ మొదలయిన వాటినిగురించి 
ఇదివరకే (వ్రాశాను. 9, 10 సంవత్సరాలు రాజమహేంద్రవరంలో ౫ 

(ప్రాక్తీను చేసిన తరవాత 1908 వ సంవత్సరం ఆక్టోబరునెలలో 

ఇంగ్ల ౦డు వెళ్ళడమూ అక్కడ బారిష్టరు పాసె సైన తరవాత 1909 వ 

సంవత్సరం ఆఖరులో మద్రాసు హైకోర్టులో ప్రాక్టీసు (పారంభించ 

డమూ, 14, 15 సంవత్సరాలు ప్రాక్తీసు చేసిన తరవాత 1921 వ సంవ 

త్సరంలో కాం(గైెసు ఉత్తరువు (ప్రకారం న్యాయవాదవృ త్తి వదలి 
వేయడమూ కూడా ఇదివరకే (వాళాను. స్వరాజ్య పత్రిక (ప్రారంభించక 
పూర్వం మృదాసులో నేను ఎంతకాలంనించి ఉన్నాను అనే విషయాలు 

'చెప్పడానికి ఇవి మళ్ళీ (వ్రాశాను. 1917 వ సంవత్సరం మొదలుకుని 

1921 వ సంవత్సరంలో బారిన్లరు వృ తి విడిచిపెకేనవరకూ, హెకోరు 
అ వాటి రు ఎ లు 
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లోను, రాజధానిలోను ఉండే జిల్లా కోర్టులలోను ఎక్కువ ప్రాక్తీసు 

సంపాడించి పనిచేస్తూ ఉండేసంగతి కూడా (వ్రాశాను. నేను న్యాయ 

వాదుల్లో ఎక్కువ డబ్బు సంవాదించి జయ పదంగా న్యాయవాద వృత్తి 

నడిపిస్తూ ఉండే (ప్రధాన న్యాయవాదుల్లో ఒకల్ణీగా ఉండేవాలి, నెల 

ఒకటికి ఆరు, ఏడువేల రూపాయలు ఆర్జన చేస్తూ ఉన్న సంగతికూడా. 
(వ్రాశాను, 

కలకత్తాలో న్యాయవాదిగా ఉన్న సి. ఆర్, దాస్కు నేను చాలా 

సంవత్సరాలనించి స్నేహంగా ఉండేవాళ్ళం. ఆయన న్యాయవాదవృ శతి 

వదలివేసినప్పుడే పండిత మోతీలాలు నెహూకూడా దేశంలోని న్యాయ 
వాదుల్లో ముఖ్యుడుగా ఉండి. చాణా ధనం అర్షిస్తూ ఉండేవాడు. 

ఆయన్నికూడా నేను బాగా ఎరుగుదును, వీరిద్దరూ కాం(గసు ఉత్తరువు 

ప్రకారం న్యాయవాద వృత్తులు ఒదిలివేశామని (ప్రకటించిన తరవాత, 
నేను మద్రాను నగరంలో ఉండే న్యాయవాదుల్లో మొట్ట మొదట న్యాయ 
వాదవృ తి విడిచిపెట్టి చేశాను. 

అప్పటికి మద్రాసు నగరంలో రాజకీయాలు కేవలం మితవాదుల 
నాయకత్వంకింద నడపబడుతూ ఉండేవి. నాకు లాకాలేజీనో (పొపె 

సరుగా ఉన్న వి, కృష్ణన్వామయ్యరుగారు పొకోర్డున్యాయ వాదవృ త్తిలో 

అగ గణ్యులుగా ఉంటూ మద్రాసులో కాం(గసునాయకులుగా ఉండేవారు. 

1907 వ సంవత్సరంలో జరిగిన సూరతుకాం(గెనులో మితవాదులకీ, 
ఆతివాదులకీ తగువులు వచ్చి కాంగెసు విచ్చినం కావడమూ, తల 
కాయలు బద్దలు కావడమూ, కాంగ౧సుసభ చెల్లాచెదరు అనడమూ మొద 
అయిన వాటిని గురించి ఇదివరకు సవి_స్టరంగా (వాశాను. 

ఆ నూరతీకాంగెసు సమయంలో కూడా కృష్ణస్వామయ్యరు 
గారే నాయకులుగా ఉండేవారు. వారి శిష్యులు, స్నేహితులు అందరూ 
మితవాదులే అయి, నాయకత్వం వహించి కాం(గెను (ప్రతినిధులుగా 
ఉంటూ పనిచేస్తూ ఉండేవారు. ఈ కారణంచేత మద్రాసు నగరం జాతీ 
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యత అఆంపే ఏమిటో, నిజం అయిన (పజాస్వాతం[త్యం అం'పే 

ఏమిటో, త్యాగం అంప ఏమిటో ఎర గనట్ట పరిస్థితుల్లో ఉండేది. 

మ(ద్రాను నగరంలో ఉన్న పత్రిక లన్నీ మితవాద పత్రికలే. అవి [పభు 

త్వాన్ని బలపరుస్తూ ఉండడ మెగాని, (ప్రజాస్వాతం|త్యమూ, జాతీయతా, 
త్యాగమూ మొదలై న వాటిని గురించి (వ్రాయడానికి జడుస్తూఉండేవి. 

మదరాను నీచిలో జరిగిన పెద్ద బహిరంగ సభలో కౌం్టగెసు 

ఆదేశానుసారంగా నేను న్యాయవాదవృ శ తి వదలి వేశానని చెప్పినసంగతి 

మద్రాసు పత్రికల్లో ఎక్కడో మారుమూలగా చిన్న అక్షరాల లో వేశారు. 
ఎక్కువ ప్రాముఖ్యం ఇవ్వక పోవడానికి వాళ్ళ మనస్సుకి నూతన 

కార్యక్రమంలో నమ్మకం లేకపోవడం ఒక కారణము, అల్లాంటి 

సంగతులకి (పాముఖ్యం ఇ స్తే (పభుత్వం ఏమి చేస్తుందో అనే భయం 

ఒకటి. అందుచేత, నాకు క న్వల్ప వ్యవహారంలో నే ఈ స్మతికలకి 
ఇంత భయం ఉంటే, ముందు రాబోయే కార్యక్రమాన్ని గురించి [ప్రక 

టించడానికి వాటికి ఎ మాతమూ సాహసం ఉండదనీ, షతిక సహాయం 
లేనిదే ఇంతటి మహోద్యమం ఈ రాజధాని అంతటిమీదా నడిపించడం 
చాలా కష్టమసీ తోచింది. 

అదివరకు మృ్మద్రాను రాజధాని మితవాత నాయకత్వంలో ఉన్న 
ప్పటికీ నూతన కార్యక్రమానికి. సంసిద్దులు అయినవారు లేరని ఎంత 

మాాతమూ అనుకోడానికి వీలులేదు. కాం(గెను నూతన కార్యక్రమం 
వెల్లడికావడంతోనే లోపల అంత వరకూ దాగి ఉన్న దేశభ శ్రీ, త్యాగ 

బుద్ది మొదలై. నవి మనుష్యులలో నించి బయటికీ రావడం సహజము. 
అందుచేత, మద్రాసులో నూతన కార్యక్రమం జరపడానికి ఎవరు నం 
సిద్దులు? అనే విషయం తెలునుకోవడానికి కూడా వెంటనే అవకాళం 

కలీగింది, మొట్టమొదటి పిలుపులో మద్రాసు లాయర్లలో ఎక్కువమంది 

ఇవతలికి రాకపోయినా, నేను [ప్రచురణ చేసిన తరవాత నగరంలో 
అనేకమంది వారి వృత్తులు ఒదులుకున్నారు. 
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నగరంలో న్యాయవాదవృ త్తి వదిలినవారిలో టి. వి. వెంకటా 

మయ్యరు అనే స్నేహితుడు కూడా ఒకడు. రాజగోపాలాచారిగారు 

కూడా అస్పుడే వారి న్యాయవాదవృ శ్రి వదులుకున్నారు. రాజగోపొలా 

దారిగారీని నేను మొటమొదట కలునుకోవడమూ, ఆయనతో స్నేహం 

చెయ్యడమూ, కలిసి పనిచెయ్యడమూ, మొదలయినవి అన్నీ కూడా 

1920, 21 సంవత్సరాలలోనే జరిగాయి. రాజగోపాలాచారిగారు గాంధీ 

గారికి మొదటి శిష్యులుగా చేరిన కొద్దిమందిలో ఒకరు. ఆయన సేలంలో 

ప్రాక్సీ సుచేస్తూ ఉండి, ఈ ఉద్యమం (ప్రారంభించడానికి పూర్వం కొద్ది 

కాలం కిందకే న్యాయవాదనృ త్రికోనం మదరాసు వచ్చారు. రాజు 

గోపాలచారిగారు, నేను, టి. వి. వెంక(ట్రామయ్యగారు వావిళ్ళ వెంక 

చెశ్వర శాస్త్రిగారు కలిని కాం(గను ఉద్యమం బలసరచడానికి ఒక 

దినష్మతిక స్టాప్ స్తై తప్ప ముందు కార్యగ్టమం నడపడం కష్టతరం 

అవుతుందని ఆలోచించాము. 

అందుచేత ఇంగి మలోనూ, క్రమంగా తెలుగులోనూ, అరవము 
య 

మొదలయిన భాషలోను పతికలు (ప్రచురించడం మంచి దని నిశ 
య 1. 

యించి ఒక లిమిటెగ్ కంపెనీ స్థాపించడానికి నిర్ణయించాము. (క్రీ కాకీ 
Ea 

నాథుని నాగేశ్వ(రావుగారుకూడా మాకు ఎక్కువగా ప్రోత్సాహాం ఇచ్చారు. 

ముఖ్యులైన, (పోత్సాహకుల్లో రాజగోపాలాచారిగారు ఒకట. నేను 

హాకోరులో 15 నంవత్సరాలనించి (ప్రాగీను చెయ్యడంపలైసూ, 
= టట | యట గా 

కావలసినంత ధన సహాయం ఉండడంచేతనూ, మద్రాసు వ కకులో 
Mn) రః 

హిందువులోను, మహమ్మదీయులోను కూడా సెద్లలె నవారు శః 
గా C౧ Dl 

(పోత్సాహకులలో చేరి సహాయం చేశారు. 

ఇంతమంది (పోత్సాహకులతో సంస్థ (పారంభించి ఆరి కల్ 
f లు ౧౪ 

T 11 
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ఆఫ్ అసోసియేషన్, మెమొరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ మొదలై నవి 

తయారుచేయించి, స్థాపించటోయే ప్మతికలు, (ప్రత్యేకంగా కౌం్యగెసు 

కార్యకమాన్నీ, కాంగెను ఆశయాల్ని అవలంబించి నడిపించడానిశే 

ఉదైశింపబడ్డాయి అని (వాశాము. 

ఆ రోజుల్లో (సజలకీ, నాయకుల్లో ముఖ్యులకీ కూడాకాం(గెసు 

ఆశయాలు, కాం(గెను కార్యక్రమమూ కూడా బాగా తెలియడానికి 

అవకాశాలు ఉండేవికావు. (తివిధ బహాష్క ర ణాల్ని గురించి అర్థం 

అయింది కాని, తరవాత రాబోయే శాసనోల్లంఘనమూ, అది అవలం 

బించడంవల్ల వచ్చే. కష్టాలూ అవీ [క్రమంగా గాంధీగారు, కాం(గస్ఫూ 

వెల్లడిచేసి కార్యక్రమం నడిపించేవరకూ కూడా బోధపడలేదు. అందు 
చేత దేశంలోను, నగరంలోను, (గ్రామాల్లోను ఉండే నాయకులు, ధన 

వంతులు అంతా కూడా ఈ ఉద్యమరి జయప్రదంగా జరపడానికీ, తగి 

నంత సాహాయం చెయ్యడానికీ కూడా పత్రిక అవసరం అని నిర 
యించాము. 

పతికకు నామకరణం 

ఈ ప్మతికకి “స్వరాజ్య అని పరు పెట్టినవారు సి. రాజగోపాలా 

చారిగారే. “న్వరాజ్యము” అని నేను చెబితే చివరి “ము” తీసివేసి _ 
“స్వరాజ్య అని ఉండా లని చెప్పినవారు కూడా వారే. రాజగోపాలా 

చారిగారు (పథమంలో ఎక్కువ ఉత్సాహంతోనూ, స్నేహభావంతోనూ 

ఈ ఉద్యమానికి (ప్రోత్సాహం ఇచ్చారు. ఇంతేకాక ఒకప్పుడు, డాక్టరు 
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పటాభి సీతారామయ్యగారు, ముట్నూరి కృష్ణారావుగారు, నేను ప్రాగీసు 
ర Ea యు 

చేసూ ఎక్కువగా ధనం సంపాదించే కాలంలో మద్రాసు వచ్చి, నన్ను 

కలుసుకుని, “మద్రాసులో మీరు ఇంతకాలంనించీ న్యాయవాద వృత్తి 

సాగిస్తూ ధనం సంపాదిస్తున్నారు గదా! ఒక్క నాలుగు "పేజీల స త్రిక 

ఇంగీ షులో అచ్చు వేయించడానికి శ క్ర్తిలేదా?” అని ఆడిగారు. 

వారు సహాయ నిరాకరణోద్యమ (ప్రారంభ కాలంలోనే నాకు 

ఈ విధంగా సలహా ఇచ్చారు. అప్పటినించి కూడా నా మనస్సులో అదే 

ఉండిపోయింది. న్యాయవాద వృత్తి వదలి పూర్తిగా ఉద్యమంలోకి 

దిగిన తరవాత నగర పరిస్బతులూ, నగరంలో ఉండే స(తికల పరి 

స్టితులూ కని పెట్టి వెంటనే ఇంగ్లీ షులోనూ, దెశభాషల్లోనూ దినప శ్రి 

కలు వ సించడానికి నిశ్చయించుకున్నాను. పె న చెప్పిన స్నహితులు 

అంతాకూడా అమితోత్సాహంతోనూ, త్యాగబుద్దితోనూ ధననహాయమూ, 

ఇంకా కావలిసిన ఇతర సహాయాలూ కూడా ఇచ్చి, ష్మతిక నడిపించ 

డానికి తోడ్పడ్డారు. అందుచేత ఎల్లాంటి కష్టమూ, లేకుండానే సంస్ద 

(ప్రారంభించి, డబ్బు వసూలు చెయ్యడమూ, డబ్బు అంతా వనూలు 

కాకముందే కావలిసిన నామ్మగి సేకరించడమూ కూడా జరిగాయి. మూడు 

లక్షలు వసూలు చెయ్యడంలో ఎవిధమైన కష్టమూ ఉండదని నాకు 

పూర్తిగా నమ్మకం కలిగింది. నా దగ్గిర బాంకులో ఉన్న సొమ్ము 

కరెంటు అక్కాం౦టులో లేకపోయినా, గవర్న మెంటు (పొవిన్షియల్ 

నోట్లు మొదలై. నవాటి రూపకంగా ఉండడంచేత అప్పు పుట్టడానికి ఏమీ 

ఇబ్బంది లేకపోయింది. 

ఆ కారణంచేత, కంపెనీ మూలధనం మూడు లక్షలు వసూలు 
అయ్యేవరకూ కనిపెట్టుకుని ఉండక, నేనూ, టి. వి. వెంకటట్రామయ్యరు 
గారు కలిసి ఇండియన్ బాంకులో ఒక (పామిసనరీనోటువాసి, 80 వేల 

| | 
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రూపాయలు బదులు పుచ్చుకుని, ముద్రణాలయ నాపసకి కావలిసిన 

నొమ్మగి అంతా నవుకూర్చుకున్నాము. ఆ సమయంలోనే కాశీనాథుని 

నాగేశక్వరరావుగారు ఇంగండునించి 23 చేల రూపాయలుపెట్టి ఒక 
ముదాయం(త్రం తెప్పించారు. అది ఇంకొ ఓడలో ఉండగానే నాగేశ్వ 

రరావుగారిని కలుసుకుని ఆ 25 వేల రూపాయల రొక్క_మూ మా దగ్గిర 

పుచ్చుకుని ఆ మిషను మాకు ఇవ్వవలిసిందని కోరాము, మాకు మొదటి 

నించి నాగేశ్వరరావుసంతులుగారు కూడా ముఖ్య మైన (పోత్సాహకులుగా 

ఉండడంచేత, వెంటనే ఆ మిషను మాకు అప్పజెప్పి త్వరలో ప తిక 

(పారంభించడానికి కారణభూతులు అయ్యారు. 

నేను 1921 వ సంవత్సరం (పారంభంలో న్యాయవాదవృ త్తి 

వదలివేశాను. వెంటనే న్నేపాతులూ నేనూ ఈ పత్రిక స్థాపించడానికి 
పూనుకున్నాము. డబ్బు వసూలు చెయ్యడానికి కావలిసిన ఎర్బాట్లు అన్నీ 

చేశాము. అడిగినవారు అందకూ 'తేదు అనకుండా వారివారికి తోచిన 

(ప్రకారంగా వాటాలు కొన్మి మూలధనం సేకరించడానికి సహాయపడ్డారు. 

ఆ సంవత్సరంలోనే డిసెంబరునెలలో అహామ్మదాచా వో 

కొధ్మిగసు జరుగబోతూ ఉంది. నాగపూరు కౌం్యగెసు తీర్మానం (ప్రకారం 

12 మాసాలలో తిలకు స్వరాజ్యనిధికి కోటి రూపాయలు, 20 లక్షల 

రాట్టాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుచేత శాసనోల్లంఘనాన్ని గురించిన 

కార్యక్రమం ఏర్పరచడానికి అహమ్మదాబాదు కాం(గెసు సమావేశం 

కాబోతూ ఉంది. నేను కాం(గసు సమావేశం అయ్యేలోపుగా స్వరాజ్య 

పిక స్థాపించి అహమ్మదాబాదు కాం(గనుకి వెళ్ళాలని శపథం 

పట్టాను. ఆ దీక్షప్రకారం ముద్రణాలయం నస్టాపించి, పత్రిక అక్సోబరు 

26 వ తేదీని (పచురించాను. 
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దేశంలో ఉన్న (ప్రజలూ, నాయకులూ అదివరకు ఎప్పుడూ 

ఇటువంటి కార్యక్రమం ఎరగరు. ఇంతపెద్ద కార్యక్రమం కాంగ్రెను 

ఆశయాల (ప్రకారం నడిపించడానికీ, ఆశయాల (ప్రకారం పనిచెయ్య 

డానికీ, (ప్రజలచేతకూడా పనిచెయించడానికి పూనుకున్న నాకూ, పత్రికకీ 

దేశంలో అంతటా మహత్తర మైన బలమూ, సాహాయ్యమూ లభిం 

చాయి. పత్రిక ప్రచురణ అయిన మొదటి మాసంలోనే ఐదువేల (పతులు 

అమ్ముడుపోయాయి. శెండోమానంలో__అంే మెము అహమ్మదా 

బాదు కారగెనుకి వెళ్ళడానికి ముందు... ఎనిమిదివేల పై చిల్లర అమ్ముడు 

పోయాయి. 

అహమ్మదాబాదు వెళ్ళినప్పుడు రాజగోపాలచారిగారు. గాంధీ 

గారికి నన్ను గురించి తెలియజేస్తూ స్వరాజ్య పత్రిక సాపించడానికి 
అం థు 

ఆలోచించడమూ, స్టాపించడమూ, రెండు మాసాలలోగానే 8, 9 వేల 

ప్రతులు అమ్మడమూ కూడా చెప్పారు, గాంధీగారికి ఆ విషయం చాలా 

సంతోషం 'కలిగించింది. అదివరకు గోంధీగారికీ, నాకూ (ప్రత్యేకంగా 

"స్నేహం లేకపోయినా ఈ ప్మతిక మూలంగా వారికి ఎక్కువ దగిర 
గ్రా ఓ 

స్నేహితుల్లో ఒకణి అయ్యాను, 
య ణు 

అహమ్మదాబాదు కాంగస్సు సహాయ నిరాకర ణోద్యమ కార్య 

క్రమం మొట్టమొదట తీర్మానించిన కాం(గెస్సు, భారతదేశం మొ తం 

మీద సహాయ నిరాకరణోద్యమం నడిపించడంలోను, కాం(గను ఆశ 

యాలు (పబోధించడం లోనూ ఇంత దృఢంగా కంకణం కట్టుకున్న 
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పత్రిక మరొక్కటి ఏదీ కూడా ఉండేది కాదు. గాందీగారి ఉద్యమానికి 

అప్పుడు వారపతికలు తప్ప దినపత్రికలు ఏవీ లేవు. అహమ్మదాబాదు 

కాంగెసుకి వెళ్ళినప్పుడు ఒకరోజున నేనూ, గాందీగారూ కారులో 

కూర్చుని వెడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన 'దేవదాను గాంధీకి వివాహము 

చేయదలచి ఉన్నానసీ, కొన్ని కారణాలచేత ఆ వివాహం జరగలేదనీ 

చెప్పారు. ఇంకా మాకు ఆయన గృహ సంబంధమైన విషయాలు 

కూడా నాతో చర్చించేటంత అన్యోన్యభావం కలిగింది. ఆ దేవదాసు. 

గాంధీకి అప్పటినించీ వివాహం కాకపోవడమూ తరవాత రాజగోపా 

లాచారిగారి కుమా ర్త లక్ష్మీని ఇచ్చి వివాహం చెయ్యడమూ జరిగాయి. 

దేవదాసుగాందికీ, రాజగోపాలాచారిగారి కుమా కీ వివాహం జరిగిన 

కాలంలో రాజగోపాలాచారిగారూ, నేనూ ఒకరొకరికి కొంచెం దూరం. 

అయ్యాము. 

21, 22 సంవత్సరాల్లో మేమిద్దరమూ ఐకమత్యంగా ఉండి. 

నిర్మాణ కార్యక్రమం మంచి ఉత్సాహంతో నడిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళము. 

28 వ సంపత్సరము ఫిబ్రవరి, మార్చినెలల్లో అభిప్రాయభేదాలు ఏర్పడి 

మెము విడిపోవడం తటస్థించింది. 21 వ సంవత్సరంలో కాంగెసు 

విధానం పూర్తిగా నిర్వర్తించడానికి కంకణం కట్టుకుని బయలుదేరిన 

పత్రిక “స్వరాజ్య ఒక్కటే అని పెన వ్రాశాను. “స్వరాజ్య” అహ 

మ్మదాబాదు కాంగెసులో చేసిన తీర్మానాల (ప్రకారం కాంగసువారినీ, 

(ప్రజలని బ్రహ్మాండంగా ఉద్బోధిం వింది. ఆ తరవాత కూడా అల్లాగే 
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(ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. మొట్టమొదట ఇంగ్లీ మలో “స్వరాజ్య పత్రిక 

(పారంభించబడిన తరవాత కొద్దికాలానికి రాజగోపాలాచారిగారి (పోత్సా 

హంచేత అరవంలో కూడా “స్వరాజ్య” దైనిక పత్రిక (ప్రారంభించి 

తమిళనాడు అంతటా గొప్ప (పచారం జరిపాము. అల్లాగే తెలుగులో 

కూడా పత్రిక (ప్రారంభించి జేగీయ మానంగా కాం(గ్రసు (ప్రబోధం 

చేశాము. 

(పథమ ఖండం సమాప్తం, 
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చరిత్రాత్మక మైన 

కాకినాడ కాంగెస్ 253 

వరద బాధితులకు సాహాయ్యం - కాంగెసుకు ఖాదీడేరా. 

శాసనసభా (పవేశ వివాదం - రా, కాం. అధ్యక్ష పదవికి 

రాజీనామా - వాలంటీరు పని = చివరికి జయం - మహర్షి 

ఆతిధ్యం. 

గాంధీగారి విడుదల 

జూహూ సంప్రతింపులు 260 

బెల్లాం కాం(గెస్ అధ్యక్షత - స్వరాజ్యవాదులకు కాంగెస్ 

అప్పగింత - కాన్పూరు కాంగెస్ - ఎన్నికల సంరంభం. 

గాంధీగారు, స్వరాజ్యపత్రిక 263 

మూసి వెయ్యమని సలహా - నా సమాథానం - నెనుపడ్డ 

మథన - ఆనాటి సంకల్పం _ ముంచుకువచ్చిన పరి 

స్టితులు-బాపట్ల కోర్టులో దావా కథ - చరఖా సంఘం 

వారి మలాక్ వ్యవహారం- గాంధిగారి సలహామీద దావా- 

నేను జామినుదారునే-గోపాలశా స్త్ర తరహా-సి. ఆర్. దాస్ 
అతిధి మర్యాద-మహానాయకుడు, - 

గురుకా బాగ్ సత్యా(గహ 

సందర్శనం o77 
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అకాలిల మిద ఆంక్ష-వైద్యశాల, వంటసాల-అకాలీ సత్యా 

(గహ(క్రమం - అహింసా[వతం - ఉద్యమ విజయం = 

“స్వరాజ్య, పలుకుబడి. 

కొన్ని ముఖ్య ఘట్టాలు 282 

స్వరాజ్య వాదుల విధానంలో మార్చు - మోతిలాల్ 

నెహూ నాయకత్వం- పగటి కలల పరిసమా ప్త- పార్టిలో 

విభేదాలు - సబర్మతిలో జరిగిన రాజబీ- పదవి. స్వీకరణ 

సమస్య. 

మతవర్గాల మధ్య మళ్ళి 

మళ్ళి కలహాలు 295 

హిందూ వనితను కాపాడిన మహమ్మదీయస్త్రీ - సహజీవన 
నాభాగ్యం - ఎన్నికలు తెచ్చిన ముప్పు - కాంగసు పర 

పతికి దెబ్బ - సింధు పర్యటన ముచ్చటలు - చేపలతో 

చెలికారం-అవకాశవాదులు రేపిన అల్లర్లు - (బిటిమవారు 

చెసిన తీరని [ద్రోహం - మాలవ్యాజీ మనస్తాపం - మక 

వన్నె పులులు - మిరట్ సంక్షోభం - కొట్దాటల'పె కొట్లా 

టలు-ఐకమత్య సూచనలు - కలకత్తా ఘోరాలు. 

కాంగైసువారి తొలి ఎన్నికలు: 

అం(ధ దేశం 312 

శాసనసభా (ప్రవేశ కార్య్మకమం- కాంగెను పార్టీ అయిన 
స్వరాజ్య పార్టీ - ఆం(ధుల రాజకీయ చైతన్యం - కేంద 

సభకునా అభ్యర్థిత్వం ప్రజల ఉత్సాహం- కాం(గెను ఘన 

విజయం - కేంద్ర సభలో 42 గాంధీ టోపీలు - గౌహతి 

కాం(గెస్ విశేషాలు - ఆప్రమిత్రుడు శధానంద - సాంబ 

మూర్తి స్వాతంత్ర్య తిర్మానం-యు. పి. లో అపజయం- 

తప్పుడు అంచనా - పేలిన టపాకాయలు - గాంధీగారికి 

నా ప్రశ్న - ఢిల్లీ సందర్శనం - నాభాసమాచారం. 
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మదరాసులో ఎర్పడిన 

'ఇినామి మంతి వర్గం 331 

మదరాసు శాసన సభలో కాంగెసు బలం - తెరచెనుక 

నాయకులు - డాక్టర్ సుబ్బరాయన్ స్వతంత్రప్వా _- 

స 

హిత పక్షం - మూలపడిన విశ్వాసరాహి 

శాసనసభ్యుని నిర్బంధం పై 

కంద సభలో సవాలు 339 

కపటపు పార్లమెంట్ - (ప్రతికూల కక్షల దుష్ఫృలితాలు- 

రాజ్యాంగ సంస్కరణల వాయిదా - (బిటిమవారి పన్నా 

గం - అద్భుతమైన ఆరంభ విజయం = అవబోథం 

తకుు_చెన ప్రజ. 

మారకపు రేటు పెంచరాదని 
హూరాహూర పోరాటం 346 

ఆర్థిక (ప్రతిపాదనల ఆంతర్యం - ఊహాతీతమైన కార 

ణాలు - కలిగే పరిణామాలు - తీవవాదోపవాణాలు - 
ఓట్లకోసం డాన్సు పార్టిలు - తటస్టుల దగా. 

సెమన్ కమిషన్ నియామకం 

సద్బుదితొ కానేకాదు - 354 

. కన్ఫర్వెటివ్ల ఎత్తు - పూర్వరంగం - భేదోప్రాయం - 
“చావు తెలిపి సమాచారం - ఇర్విస్ (ప్రకటన - దెశియుల 
నిరసన భావం - మ్మెసాయిగారి విన్నపాలు - 'దిఖీష 
బాయిలు” - |బిటిషువారి ఆశ. 



నా జినిత యా (త 

ద్వితియ ఖండం 

పథమ ఖండ ప్రసక్తి 

“నా జీవిత యాతి ప్రథమ ఖండంలో, బాల్యం 

మొదలు పంచాశద్యర్ధాల' వరకూ నడచిన నా జీవితాన్ని 

గురించి చెపుతూ, 1921-22 సంవత్సరాలలో నెనూ, రాజ 

గోపాలాచారిగారూ ఐకమత్యంతో నిర్మాము కార్యక్రమం ఉత్సా 

హంగా నడపిస్తూ ఉండేవారమన్స్మీ కాంగెసు విధానానికి 

అంకితం అయిన నేను ఆ విధానాన్ని (ప్రజలలో బాగా 

(ప్రచారం చెయ్యడా నికి “స్వరాజ్య” షత్రికను ఆంోంలో 

స్టాపించాననీ, అనతికాలంలోనే రాజగోపాలాచారిగారి పోత్సా 

హంతోనే అరవంలో కూడా దైనిక షృతికగా “స్వరాజ్య” ని 

రూపొందింప జేశాననీ, అదే (పకారం తెలుగులో కూడా షృతిక 

(ప్రారంభించి జేగీయమానంగా కాం[గెను (ప్రబోధం సాగించా 

మని వ్రాసి ఉన్నాను. అందు అహమ్మదాబాదు కాంగెసు 

జరిగిన తొలి రొజులనాటి ముచ్చటలు కూడా కొద్దిగా వాసి, ఆ 

ప్రథమ ఖండాన్ని ముగించి ఉన్నాను. 

అటుపిమ్మట ఇంకొక ఇరవై సంవత్సరాలపాటు నడ 

చిన నా జీవితాన్ని, ఆ రోజులనాటి కాంగైసు చరితా నా 

నిర్బంధాలూ, జెలు జీవిత విశేషాలూ, అనుభవాలూ వగైరా 

ద్వితియ తృతీయఖండాలలో సింహావలోకనం చేశాను. 



l 
కాం గెసు అధిక్ఞాసవర్గ సభ్యత్వం: 

నిర్మాణ కార్య కము (ప్రచారం 

అహమ్మదాబాదుల్ కాం(గ౧సు జరిగిన కొద్దిరోజులలో నే 

దేశబంధు చిత్తరంజన్ దాస్గారిని నిర్బంధించడమూ, ఆయనకి 

మూడుమాసాలు జై లుశిక్ష విధించడమూ జరిగింది. అకారణంగా నేను 
అఖిల భారత కాం|గెను సంఘానికి సర్వసాధారణ సహాయ కార్య 

దర్శిగా ఎన్నుకోబడ్డాను. అప్పట్లో విఠల్ భాయ్ సేల్ గారు జనరలు 

సెకటరీగా అన్ని కార్యకలాపాలు చూస్తూఉండేవారు. సహాయకార్య 

దర్శిగా నన్ను నియమించడం నబబుకాదని కే. సంతానంగారు ఒక 

చిన్న అభ్యంతరాన్ని వెలిబుచ్చారు. ఈ అభ్యంతరాన్ని (తోసిపుచ్చుతూ, 
విఠల్ భాయ్ సపేల్గార్హే సమాధానంగా, నెలకు ఏ డెనిమిదివేల రూపా 

యలు ఆర్డి ంచగల శ _కిమంతుడు సహాయకార్యదర్శి పదవికి పనికిరాడా 

అని పట్టించారు. గాందీగారు కూడా ఆ కార్యనిర్వాహకసంఘ సభలో 

ఆసీనులయ్యే ఉన్నారు. సంతానంగారి అభ్యంతరాన్ని (క్రోసిపుచ్చుతూ, 
నన్ను సహాయకార్యదర్శిగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. 

అంతేకాదు. దరిమిలా, *దేశభక కొండ వెంకటప్పయ్య 
పంతులుగారి నిర్పంధంతో, నేను కార్యనిర్వాహక సంఘ సభ్యుడనూ 

అయ్యాను. చిత్తరంజన్ దాస్గారి ముఖ్య స్నేహితునిగానూ, ప(తికా 

సంపాదకునిగానూ, కాం(గైస్ కమిటీ సహాయ కార్యదర్శిగానూ, కార్య 
నిర్వాహకవర్గ సభ్యునిగానూ, భారత దేశమందలి అన్ని రాష్ట్రాలకూ 

తరుచు వెడుతూ ఉండేవాడిని. అవసరాన్నిబట్టి కార్యనిర్వాహక సంఘ 
సభలూ, అఖిలభారత కాం.గెనుసంఘ సభలూ, దేశంలో నలుమూలలా 
జరిపేవారం. ఆ కారణంగా దేశం నలుమూలలా తిరక్క తప్పేది 
కాదు. అంతేకాదు. ఆం్యధ్రరాష్ట్రీయ కొంగను సంఘ అధ్యతునిగా 
నిర్మాణకార్య క్రమం ఉత్సాహవంతంగా కొనసాగించడాని కిగాను ఆంధ 
(పాంతాలన్నీ జిల్లాలవారీగా అనేకసాద్లు తిరగవలసిన అవనరమూఉందేది. 

నా విన 

* 1922 మౌర్చిలో,. 



178 నా జీవిత యాత్రల 

కార్యనిర్వాహకవర్ష నభ్యునిగాగాని, సహాయకార్యదర్శి హోదాలో 
గాని, ఎ (ప్రాంతాలకు వెళ్ళవలసి వచ్చినా, ఆ (ప్రయాణాలకు దారి ఖర్చు 

లయినా ఇచ్చే సంపదాయం అప్పటి కింకా ఆచరణలోనికి రాలేదు. 

దేశం నలుమూలలా తిరగడానికీ, ఆం(ధ్ర [ప్రాంతం అంతా చుట్లడానికీ 

థారాళంగానే ధనం వ్యయ మయ్యేది. కాం(గైను ఆదేశానుసారంగానూ, 
గాంధీగారి [పోద్పలంతోనూ నేను (ప్రాక్తీస సు విరమించే నాటికి* చాలా. 
దాగా సంపాదించి ఉన్న కారణంగా ఈ (ప్రయాణాల కన్నింటికీ విచ్చల 

విడిగా నా సొంత డబ్బే ఖర్చు 'పెళ్తువాడిని. 

దేశీయపాఠశాలలు - చరఖా కేం[దాలు 

ఆం(ధదేశంలో అన్నిమూలలా నా స్వంత బాధ్యత పై పెనా, పర్య 

వేక్షణ క్రిందా దేశీయపాఠశాలలు నెలకొల్పాను. ముఖ్యంగా ఒంగో 
లులో ఆరంభింపబడిన దేశీయ విద్యాలయానికి కాంగెను నిధులనుండి * 

కాణీకూడా తీసుకోకుండా విరివిగా నేనే ఖర్చు పెట్టాను. అదే(ప్రకారంగా 
ఒంగోలుకు ఎనిమిది మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న “గురవారెడ్డి పాలెంలో. 
స్లాపించబడిన చరఖా కేం. దానికీ నేనే విరివిగా ఖర్చుపేట్టాను. ఆ. 

కేంద్రానికి సర్యవెక్షకునిగా (ధారా) గోపాలశాస్రిగారిని నియమించాను. 
ఈ నిర్మాణ కార్యక మానికి పదివేలరూపాయలు అఖిల భారత చరఖా. 

సంఘంవారు మంజూరుచేసి ఉన్నప్పటికీ, గోపాలళాస్త్రిగారిని వారు 
సరిగా ఎరుగని కారణంగా ఆ షృ్రంమీద జామీనుదారునిగా నేనూ 
సంతకం చేళాను. పదివేల రూపాయలూ గోపాలళాస్త్రిగారికి ముట్టాయి. 

ఆ సొమ్ము _నద్వినియోగంచేని శాస్త్రిగారు అవసరమయిన చరఖాలూ, 

మగ్గాలూ, ప్తి వగైరాలు కొని గురవారెడ్డిపాలెం కేంద్రాన్ని యావత్తు 
భావిత చేళంలనూ ల ఆదర్శప్రాయమైందిగా “రూసొందింప జేశారు. అఖిల 
భారత చరఖాసంఘం వారుకూడా తమ నివేదికలో యీ విషయాన్ని ' 
గురించి (ప్రస్థావనచేస్తూ భారతావనిలోక ల్లా ముఖ్యమయిన కేంద్రంగా 
గురవాశెడ్డిపాలెం కేంద్రాన్నీ, గోపాలళస్త్రిగారి సేవసీ అభినందించారు, 

ఒంగోలులో నా సొంత బంగాళాలో' (పారంభింసబడిన దేశీయ 

* 1991 జనవరిలో. _ 
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విద్యాలయంలో బాలురకు శేవలమూ వడకడమూ, నేయడమే గాక, 

ఇతరవిధములై న చేతిసనులనుకూడా నేర్చేవారు. అచ్చటి పారిశ్రామిక 

విభాగంలో ముఖ్యంగా చెంచాలూ, చాకులూ, మంగలిక త్తులూ మున్నగు 

సామానులేగాక తాళాలూ, తాళంకప్పలూ వగె రాకూడా తయారు చేసే 

వారు, పై 'రెండు సంస్థలూ నా సొంత బాధ్యత మీదా, పర్యవేక్షణ క్రిందా 

నడుపబడుతూ ఉన్నా, “గేపాలశాప్రీగారి వాదీ ఉత్ప శ్ తి కేంద్రం 'దేళ 

మొ శ్రానికే ముఖ్య'కేంద్రం అయింది. 

పంచాయతి క కోర్టుల స్థాపన 

పంచాయతీలు కోర్తులు అనేక (గ్రామాలలో నెలకొల్పాము. 

అవన్నీ ప్రతిభావంతంగానే పనిచేశాయి. ఇట్లు ఆంధ్రప్రాంతంలో 

(పారంభింపబడిన నిర్మాణాత్మక వ్యానంగాలన్నీ “తిలకు స్వరాజ్యనిధి” 

పై నే ఆధారపడలేదు. భారతావని మొత్తంమీద అనేక (పాంతాలలో 

బయలుదేరిన నిర్మాణ కార్యక్రమ కేంద్రాల న సాపనశే వసూలయిన కోటి 

రూపాయలూ సముద్రంలో కాకి రెట్ట అనిపించాయి. కూర ఖర్చు 

కయినా చాలలేదన్నమాట. ఆ ఒక్క. సంవత్సరంలోనే యావ త్తు భార 

తావనిలోని కాం(గెసు అభిమానుల, సేవకుల ' 'సొంతజేబులనుండి అటు 

వంటి కోట్లు ఎన్ని ఖర్పయ్యాయో! ఒక్క. యేడాదిలో నే స్వరాజ్యం 

' వచ్చి తీరుతుంది అనె నమ్మకంతో (పజలు ఎటువంటి త్యాగాలకయినా 

. సంపిద్దులయ్యారు. అనేక (గామాలలో పంచాయతీలు, దేశీయ విద్యా 

లయోలు, ఖాదీ ఉత్ప తికేం(దాలు స్రాపించాం. అంటరానితనాన్ని 

నిర్మూలించడానికీ, హిందూ మహమ్మదీయ సఖ్యం సాధించడానికీ వెల 

' లేని కృషి జరిపాము. 

ఈ నిర్మాణాత్మక కార్య సంరంభమూ, దేశం మొత్తంమీద 

_ సాధించిన విజయాలూ చూస్తూఉంటే ఎటువంటివారికయినా ఏడాది తిరిగే 

నాటికల్లా నూతన రాజ్యాంగ ; తంధశ్రాన్ని నెలకొల్పి, (బిటిమ పరిపాలనా 

యంత్రాన్ని తోసిపుచ్చి, వారికి పోటీగా ఇంకో (ప్రభుత్వాన్ని సాధించి, 

నడిపించగల శ క్రి మనకుంది అనే ధీమా, విశ్వాసమూ కుదిరాయి, 

. త్రివిధ దిహిష్కరణ విధానాన్నీ, నిర్మాణకార్య[క్రమాన్నీ, నడిపిస్తూన్న 
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తీరుచూ సే 1921 వ సంవత్సరంలో సాధించిన ఫలితాలు ఒక్క. అయి | 
దారు సంవత్సరాలపాటు నిలబెట్టుకో గలిగిననాడుు [కిందనుంచి పె దాకా 

యా అన్నివిధాలా ఆంగ్ల రాజ్యాంగ యంత్రాన్ని తోసిపుచ్చి, ఫిర్కా 
(గామీణ (పొంతాలలోనే గాక, తాలూకాలలోనూ జిలాలలోనూ కూడా, . - 

౧౧ ఇప్పుడు ఉన్న (ప్రభుత్వాధికారుల సలహా సం(ప్రతింపులతో గాని, ఆగి 
కాది సహకారాలతోగాని నిమి త్రం లేకుండా, మనమే పరిపాలించుకో ! 
గలము అనే ధైర్యమూ, దృఢవిశ్వాసమూ రాం (గనువారిలో కుదిరాయి, 

ఆం(ధ, కన్నడ, (ద్రవిడ, మహారాష్ట్ర, మలయాళాది దక్షిణ 
(పాంతాలూ, అంగ, వంగ, కళింగ, కాశ్మీర, అంటూ ఏకరువు పె 
రీతిగా, పంజాబు, సంయు క్ర రాష్ట్రాలు, మధ్యరాష్టా9లు, గుజరాత్తు, 
బెంగాలు, ఉత్కళాది (ప్రాంతాలన్నీ, ఓక్క బిగిని కౌంగెసు వారి. 
నిర్మాణకార్య క్రమానికి అన్నివిధాలా దోహదాన్నిచ్చి, పోటా పోటీల. 
మీద, మా రాష్ట్రంలో అంపే, మా రాష్ట్రంలో అంటూ, ముందు కురి 
కాయి, నేను ఏ (పాంతానికి వెళ్ళినా ఇదే వరన, 

అహమ్మదాబాదులో కాం[గెను జరిగేనాటికి యీ నిర్మాణాత్మక ' 
కార్య( కమం అన్నది అన్ని విధాలా, జయాన్నే సాధించింది. వేలూ, లక్ష : 
'లూగా ఉన్న నిరక్షరాస్యులు కూడా ఉ లెజపూరితులయి, నూత్నశ క్తి 
తోనూ, తేజస్సుతోనూ విరాజిల్లుతూ స్వరాజ్య సంపాదనకోసం ఎటి - 
ఉత, షమయిన త్యాగాలకయినా సరే సర్వసన్నదు లయ్యారు, నిరీ త్ర రు 

యు (3) మయిన కాలంలో కౌం(గెను విధానానికి తలయొగ్గి నిర్మాణాత్మక కార్య 
(కమం దేశం మొత్తంమీద చాలా ఉద్దుంతంగా నెలకొల్పబడిన పరి 
స్థితిని గమని స్టే సాలాఖరునాటికి వ్యషి సత్యాగహోనికే గాదు, సమిష్టి న 
సత్యా గహోని కయినా దేశం సర్వసన్నద్దంగా ఉన్నదని రుజువయింది. 

పన్నుల నిరాకరణ విషయమై సంశయాలు 
కాని నాకు మాత్రం పన్నుల నిరాకరణ ఉద్యమానికి దేశం 

యింకా సిద్దంగా లేదేమోననే ధర్మసం దేహం పీకుతూనే ఉంది. గాందీ 
గారికి కూడా వీలయితే యీ పన్నుల నిరాకరణ అన్నది ఒక్క దార్లోలీ 
1పొంతాని'కే పరిమితం చేయాలనే అభి పాయం స్థిరంగా యేర్చడింది. 
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నేను కార్యనిర్వాహక వర్గ నభ్యునిగా ఉంటూవున్న రోజుల 
లోనే బార్ష్ రేల్రీ (గుజరాత్ఫులో సన్నుల నిరాకరణ ఉద్యమం నడిపించా 

లనే ప్రతిపాదన కార్యనిర్వాహకవర్ష సభలో (పవేశ పెట్టబడింది. మాలో 

బార్హోలీ (పాంతాన్ని చూడనివారి క౦దరికీ__అక్కడి “పరిస్థితులు అవ 

గాహన కాకపోవడాన్నీ___మాలో శ క నంపన్నుడూ 'బలాధ్యుడూ 

అనుకున్న వ్యక్తి సహితం సన్నుల నిరాకరణ ఉద్యమంలో పాల్గొని 

నిర్వహీంచుకు రాగలడా అనే నంశయం ఉత్పన్న మెంది. నిజంగా 

బార్జొలీ (ప్రజలు కష్టనష్టాలకు తట్టుకోగలరా అనే అనుమానం మమ్మల్ని 

బాదించింది. దానో ఆ కార్య నిర్వహకవర్ల సభలో మహాత్మాగాంధీ 

గారిని యీ సన్నుల నిరాకరణ ఉద్యమం అంటె వారికి వున్న భావమూ, 

అభి పాయమూ యేమిటనీ, బార్హోలీ (పాంతీయులచేత యీ పన్నుల 

నిరాకరణ ఉద్యనుం (ప్రారంభింసజేసి జయాన్ని చవిచూడగలరా అని 

(ప్నించాము. అస్పుడు లాలా అజపతిరాయిగారూ కార్య నిర్వాహక 

సంఘ సభ్యులే. వారికీ ఈ వార్డోలీ సత్యాగ్రహ విషయంలో జయం 
సాధించగలం అనే నమ్మిక కుదరలేదు. ఆయన కూడా గాందిగారిని, 

దార్జోవల్ ఉద్యమాన్ని ఈ విధంగా సాగించి (ప్రభుత్య విధానాన్ని 

మట్టు పెట్ట గలరని (పక్నించారు. 

అప్పట్లో గాంధీగ రి హృదయంలో కూడా యీ విషయంలో 

ఒక నిర్నీ తమయిన అభిప్రాయం ఉన్నట్లు లేదు. లజపతికాయిగారు, 
'సమ్మగమయిన తమ విధానాన్ని తేటతెల్లం చెయ్యమని గాంధీగారిని 
అడిగినప్పుడు, గాంధిగారూ కొంచెం నీళ్ళ నములుతూ తమ అఖి 

ప్రాయాన్ని వ్యక్త కపరిచారు. ఆయన యమన్నారో తెలుసా? దానికేముంది, 

మెజస్ట్రీటుగారికంటె ముందుగానే వెళ్ళి వారి కుర్చీలో కూర్చుని ఆ శేసు 
లన్నీ. పరిష్కారం చేస్తానన్నారు. ఆ ముక్కలు నాకుగాని, లజపతి 

రాయిగారికిగాని ఎంతమా(తమూ రుచించలేదు. 
ఇది చాలా న్వల్బ విషయమే అయినా, ఈ-సంభాషణ జరిగి 

అప్పుడే పాతిక సంవత్సరాలు దాటినా నాకు మాత్రం యో సన్ని వేశం 
అంతా దాగా జ్ఞ ప్రిలో ఉండిపోయింది. అప్పట్ల గాందధీగారికి ఆంగ్ల 
రాజ్యాంగ విధానాన్ని కూల[ దోయడానికి సరియయిన సథకం అంటూ 
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ఏపీ లేదని నిశ్చయించుకున్నాం,. పన్నుల నిరాకరణ ఉద్యమం పట్ల 

అప్పట్లో మాకువున్న అభ్మిపాయా లలాంటివి, 

2 
అహమ్మదాబాదు కాం గెని * వింతలు విషాలు 

అహము దాబాయు (గుజరాతులో కాంగెసు * పేరిట మేము. 

సేముందు గాంధీగారు ఆ కాంగెసు చాలా నిరాడంబరంగా 

రలు గత సంవత్సరాలలో జరిగినట్లు దుబారా ఖర్చులుగాని, 
అధిక వ్యయాలుగాని ఉండవనీ, ఏకేటా ప్రతినిధులు కూర్చోడానికే 

బెంచీలకూ కుర్చీలకూ అయ్యే ఖర్చుల [కిందే కొన్ని వేలు వ్యయం, 

అయ్యుదనీ, అట్టి దుబారాలేవి లేకుండా (ప్రతినిధులందరూ నేలమీదే. 

సుఖాసీనులయి “ కార్యకలాపాలలో పాల్గొంటారని వ్య _క్రపరిచారు, 

అధిక వ్యయం తగ్గించి, ఆడంబరం విడిచిపెట్టి, నిరాడంబరంగా జీవించే 

విధానానికి అహమ్మదాబాదు కాం(గెసు నాంది అవుతుందని మేమంతా 

విశ్వసించాం. 

కాని తీరా అక్కడికి వెళ్ళేసరికి మాకు కనబడ్డ దృశ్యం చాలా 
ఆశ్చర్యాన్ని కలుగజేసింది. కూర్చోడానికి కర్చీలూ” బెంచీలూ లేని 

మాట వా స్త్రవమె అయినా, అలంకరణాది విధానంలోనూ, ఇతరత్రానూ 

ఆ పెండాలంతా అతి నూతనంగా కనిపించి వింతసోయగాన్ని వెద 

జల్లి ౦ది, కూర్చోవడం అన్నది నేలమీదనే అయినా, కూర్చోడానికిగాను 

నేలమీద విలువయిన ఖద్దరు తివాసీలు పరచబడ్డాయి. ఏ విధంగా పరిశీ 

లించినా గత సంవత్సారలకం కె ఖర్చులు తగ్గాయని తలంచడానికి తావే 

లేదు. గాంధీగారు నిరాడంబరంగా కాంగెను "సమావేశం జరిపించాలనే 
కోరిక్ర వ్య క్రపరచి ఉండవచ్చు. కాని నిర్వాహకులు మాతం, ఏనాడూ 

ఏ కాం(గెసులోనూ జరగని విధంగా అతి ఆడంబరంగా అలంకరణా | 
దులు జరిపించి ఆ పెండాలును చూడ ముచ్చటగా రూపొందింపజేశారు. 

ఈ యేర్పాట్ల కన్నింటికీ సుమారు రెండులక్షల రూపాయలకు పెగానే 

* 27120101. 
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వ్యయం అయింది. 

సర్దార్ నల్ల భాయ్ పకేలూ, గాంచీగారూ వచ్చిన (ప్రతినిధుల 

సుఖసొకర్యాలను "స్వయంగా పరిశీలించారు. తరతమ ఖేదాలూ, వ్యత్యా 

సాలూ లేకుండా పరిశీలించారు. కుల మత తారతమ్యాలు తలయె త్ర త్ర 

కుండాను, పారిశుద్ధ్యాది నియమాలు కూడా తర తమ భేదాలకు తావియ్య 

కుండానూ, అందరూ ఆనందంగా ఒకే కుండలో నీళ్ళు ఒ కేగ్గాసుతో (తాగా 

రంచే అందులో అతిశథ యో ర్ ఎంత మాత్రమూ లేదని ఒస్సుకు తీరాలి. 

ఆహ్వాన సంఘాధ్యళుని ఉసన్యాసమే కాదు, అందరి ఉపన్యా 

సాలూ చొలా క్త ప్రంగానూ, సూటిగానూ ఉన్నాయి. నిజమె, (పత్యవష్ష 

చర్యలు, అవలంభించడానికి సిద్దమవుతూ ఉన్న సరిస్టితులలో ఉపన్యా 

సాలతో కాలం ఏలంబనం చేయడం అన్యాయం కదూ? చేతలకు పద్ద 

పడుతూన్న సరిస్తితుణలో మాటలకు తా చేది? అప్పటినుంచి కాం_గను 

అన్నది ఉ త్తమమయిన వ్యాపార కేర్యదంగా తయారయింది. ఉపన్యా 

సాలలో ఆడంబరమూ, ధీమా, ఉత్చే9క్షాది అలంకోరాలూ అనవసర 

సమాసాల దొర్లి ంపులూ లేవు, ఉన్నదంతా ఇల్లా ఇల్లా చెయ్యి, కార్యం 

సాధించుకురా 'అన్న ఆదేశమూ, (పోత్సాహమూ, మాత్రమే. 

నాయకుల నిర్భంథాలు 

అప్పటికే, ఈ దేశాన్ని చూడడానికి. రానున్న (ప్రిన్స్ ఆఫ్ 

వేల్ఫ్ను (Prince of wales) బహిష్క_రించాలి, ఆయన పర్య 

టన సరిగా సాగనివ్వకూడదు అన్న (ప్రతిపాదనలు ఆమోదింప బడడం 

చేత దేశంలో నలుమూలలా ఉన్న ముఖ్య కాం(గసు నాయకుల నందరినీ 

నిర్బంధంలోకి తీసుకోవడం జరిగింది, నిర్మాణ కార్య(క్రమం విష 

యంలో అవలందించత గ మార్గాలన్నీ నిరీ రి తమయే ఉన్నాయి. నిర్హీత 

మయి ఉండడం యేమిటీ' అమల్లో శే వచ్చేశాయి. 

చిత్తరంజన్ దాస్ గారిని అప్పటికే ఖై దుచేసి ఉండడంచేత 

* పిన్స్ అఫ్ వేల్పు? బహి హె రోద్యమం సందర్భంలో 

వంగ రాష్ట్ర (పభుత్వం స్వచ్చంద సెనివల్ని చేర్చడం (కిమినల్ లా 

సవరణ చట్టానికి విరుద్దమని (పకటించింది, స్, ఆర్, దాస్ గారిని 

ఛార్వ్యాపుతులతో సహా నిర్బంధించారు, 
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అధ్యకుడుగా ఆయన చదవనలసిన ఉపన్యాసాన్ని (శ్రీమతి సరోజనీదేవి 
చదివింది. దాస్గారి స్థానంలో వారి (ప్రతినిధిగా ఢిల్లి నివాసి అయిన 

హకీం అజ్మల్ ఖాన్ "అధ్యక్ష స్థానాన్ని అలంకరించారు. 

(తివిధ బహిమ్మారం 

_ కాంగెసు బ్రహ్మాండంగా జరిగింది. పీడర్లను తమ వృత్తి తిని 

విరమించమన్నారు. శానన నభా సభ్యులను రాజీనామా లిచ్చి బె టికి 

రమ్మన్నారు. విద్యార్థులను కళాశాలల నుంచీ, పాఠశాలలనుంచీ వెలు 

పలికి రమ్మన్నారు. రః పోరాటపు దినాలలో ఆర్జన లేక బాధపడే సేడర్ల 

సహాయార్థం సేట్ జమన్ లాల్ బజాజుగారు లక్షరూపాయలు విరాళంగా 

ఇచ్చారు." (బ్రహ్మాండమయిన ఈ (త్రివిధ బహిష్కరణ కార్యక్రమం 

సరిగా అమలు జరిగినట్టయితే సర్వాజ్యాన్ని సాధించడానికి పం, డెండు 

మాసాలు చాలని నిర్దరించినా, ఈ లోపునే వచ్చి తీరుతుందనే గట్టి 
నమ్మకం అందరి హ్యాదయాలలోనూ సుస్టిరం అయింది. నిజానికి 

స్కూళ్ళూ, కాలేజీలూ ఇంకా కొన్ని సంవత్సరాలపాటు బహిష్మ-రింప 

బడివుంతే అనుకున్నదానికంె ముందుగానే స్వరాజ్యం వచ్చి ఉండేది. 

వృత్తిని మాని జై ళ్ళకు వెళ్ళినప్టీ డర్ల దీక్షను, దేశవ్యాప్తంగా జన 
బాహుళ్యం కనబరచిన త్యాగశీలతను నిశితంగా పరిశీలి చై ఈ సంఘటన 

లన్నీ (ప్రపంచ చరిత్రలోనే నిరపమానమయినవని; ఒస్పుకోవలసి . 

ఉంటుంది. పోరాటంలో పాల్గొన్న జనసమూహమే కాదు, పోరాటం 
జరుగుతున్న విధాన్ని గమనిస్తూ ఉన్న (ప్రతి వ్యక్తి తర తమ భేనాలూ, 
కుల మత తారతమ్యాలూ విస్మరించి తామంతా స ంపూర్ణ మయిన, సమ్మగ 

మయిన స్వరాజ్యాన్నే సాధించి తీరుతామనే నిశ్చయంతో ఉన్నారు. 

లక్షలాది (ప్రజలలో నాటుకుపోయిన ఈ భావానికీ వారిలో కలిగిన, 

రాజకీయ చై తన్యానికీ ఆనాటి వైస్రాయి “లార్డ్ రీడింగ్ (Lord 
Reading) భో వి స్తుపోయాడు. విస్తుపోవడ మేమిటి, వైతన్య 

హీనుడే అయ్యాడని అనవలసి ఉంటుంది. 

*రిడింగ్ (పభువు 1921 ఏపిల్ లో వె సాయిగా వచ్చాడు, 
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(పిన్స్ ఆప్ వెల్చ్ బాయ్కాట్” 

(పిన్స్ ఆఫ్ వేల్స్ పర్యటన విషయంలో _ఏర్పాటయిన బహి 

స్కరణ ఉద్యమం చాలా ఘనంగా సాగింది. ఆఖరికి ఆ రై ల్వేపోర్టర్తు 

కూడా వె వె(స్రాయిగారి సామానులుగాని, (పిన్స్ ఆఫ్ వేర్స్ న సామానులు 

గాని ముట్టనయినా ముట్టలేదు. వారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా యీ (ప్రకారం 

గానే చుక్క ఎదురయింది. ఇంతకంటే ఘనమయిన నిరసన (పపంచం 

మొత్తంమీద యే జాతీ చూపించి ఉండదు. ఇటువంటి సరిస్టికులను 

గమనించే లార్డ్ రీడింగ్ తాను నిజంగా విస్తుపోయాయనీ, దె తన్య 

హీనుళ్లై అయ్యాననీ వెల్లడించాడు. అంతేకాదు, భారత దేశానికి నిజంగా 

కావలసీన దేమిటో కూడా + తాను నిర్ణయించలేని స్టితిలో ఉన్నానన్నాడు. 

లార్ రీడింగ్ 

వై(సాయె కాకపూర్వం లార్డ్ రీడింగ్ న్యాయవాదిగా మంచి 

నేర్చరితనాన్ని కనబరిచేవాడు. పంజాబు పాంతం తనచేనసీ, దానిని 

తనకు ఒప్పగించి తీరాలనీ లండను హైకోర్టులో “దిలీప్ పింగ్” 

ప్రభత్వం వారిమీద తీసుకువచ్చిన దావాలో నేను లార్డ్ రీడింగ్ తో 
సే దిలీప్పింగ్ తరపున పని చేశాను, అప్పటి సరిస్టితులనుబట్టి 

ముస్కుందు లార్డ్ రీడింగ్ హిందూదేళానికి వె వై స్రాయిగా వసాడనిగానీ, 

చాలా చాకచక్యంగా రాజ్యాంగాన్ని నిర్వహిసాడనిగాని నేనెప్పుడూ 
కలలో కూడా తలచి పుండలేదు. జన్మత! ఆయన “యూదు” జాశికి 

చెందినవాడు అవడం చేతనే అటి కివ పరిస్థితులలో సహజంగా ఆ 
డు గరు 

జాతికి చెందిన జిత్తులమారి తనంతో, నేర్పుగా. ఆ పరిస్థితులను 
ఎదుర్కో గలిగాడు. 

బెంగాలులో (క్రిమినల్ లా ఎమెండ్ మెంట్ యాక్ట్ కింద అనేక 
మందిని నిర్పంధించ గలిగాడు. వారు ఇస్తూన్న ఉపన్యాసాలను గమ 
నిస్తూ, మహమ్మదాలీ, షౌకత్ అలీ సోదరులనూ, డాక్టరు కిచులూనూ కూ 
నిర్భంధించాడు. పరినేగాక అనేక మంది * ఫత్వా "లనూ నిర్పందించాడు. 

సత్యాగహపు తొలి మెట్టుగా అమలు పరచిన (పిన్స్ అఫ్ చేల్స్ 
బహిష్కరణ ఉద్యమం, అనుకున్న దానికంచి ఎంతో ఘనంగా కొన 

T 13 
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సాగడంచేత గాంధీగారి కీర్తి దశదిశలా మార్మోగింది. గాంధీగారు 
మినహాగా తక్కిన రాజకీయవే త్త లందరునూ [క్రిమినల్ (పొసీజర్కోడ్ 

144, 108 సెకెన్ల కిందనో, "క్రిమినల్ లా ఎమెండ్ మెంట్ యాక్ట్ 

కిందనో అరెన్టు చెయ్యడం జరిగింది. 

రాజీ (ప్రతిపాదనలు 

(ప్రముఖ రాజకీయ వె త్తల మధ్య ఉన్న , స్వల్బ భేదాభి ప్రాయా 

లను గమనించిన రీడింగ్ (ప్రభువు, ఆ అభి పాయభేదాలను ఆధారంగా 

తీసుకుంటూ, వాటికి అనుగుణంగా రూపొందించిన పదకాలతో యు క్రి 
యుక్తంగా కార్యనాధనకు ఉస్మకమించాడు. 

కలక తా సమీపంలోని ఆనీపూరు జై లులో నిర్బంధింపబడి 

వున్న చి త్రరంజన్దాస్గారికి కొన్ని రోజీ (పతిపాదనలను సూచించి, 2 

ఆ (పతిపాదనలనే వేరే (పాంతంలో ఇంకో దై లులో నిర్పంధింప 

బడిన పండిత మోతీలాల్ నెహూగారికీ అందజేశాడు. 

9, 1921 డిసెంబరులో, 

* కరాశీలో జరిగిన అఖిలభారత ఖిలాఫత్ మహాసభ 
(1921 జాలె)లో పాలాన్నందుక. శికీంపబడిన వీరిని కరాచీ 
ఖె దీ” లన్నారు, మహాసభ చేత వీరు, (బీటిము (పభుత్వం (కింద 

భారతీయ సెనికులు పని చేయరాద "నే శర్యానం అంగీకరింప జేశారు. 

కొందరు ఉ ళేమాలు అ తీర్మానాన్ని “ఫత్వా” ((శ్రిముఖం) గా 

నువామ్మదీ యులకు జారీ చేశారు. ఆ సందర్భంలో శిక్సీతులె నవారిని 
“ఫత్వా ఖె ఫది” లన్నారు, 

ఖలీ ఫా అయిన టర్క్హ్ సులానువ యుద్ద సమయంలో చేనిన 

వాగ్గా నాలకు భంగకరంగా (బిటను, యుద్దం ముగిశాక, ఇస్లాం మత 

కీ ్ ర “సామాజ్య (ఖిలాఫత్ ) భాగాలనో సాహో చేసింది. ఆది 

'మవామ్ముదియులను కోపో[ ది కృల్ని చేసింది, భారతీయ మవామ్మ 

దీయులతో హిందువులు చేతులు కలిపి, వాటిని తిరిగి టర్కీకి 
ఇప్పీంచ డానికి, ఖిలాఫత్ ఉద్యమం నడిపించారు. 



3 
గాంధిగారి విచారణ, నిర్భంధం 

అహమ్మదాబాదు కాంగ్రెసు అనంతరం ఢిల్లీలో డాక్టర్ 

అన్సారీగారి ఇంటిలో అఖిల భోరత కాం్యగెసు సంఘ సమావేశం 

జరిగినప్పుడు సి. ఆర్, దాస్గారికి అందజేయబడిన “రాజీ (పతి పాద 

నలు చర్చించబడ్డాయి. ఆ రాజీ (పతి పాదనలలో లార్డ్, (క్రిమినల్ లా 

ఎమెండ్ మెంట్ చట్టం (క్రింద నిర్బంధింపబడిన వారి నంగరినీ విడుదల 

చేసామనీ, లండన్లో జరుపదలచిన రౌండ్ పేదిల్ కాన్ఫరెన్స్లో 

భారత దేశానికి అధినివేశ ప్రతిపత్తి (Dominion status) 
యిచ్చే విషయాన్ని గురించి చర్చించడానికి తాము సిద్దంగా ఉన్నామనీ 

రీడింగ్ (ప్రభువు తెలియజేశాడు. దాస్గారూ, మోతీలాల్ నెహూగారూ 

కూడా ఈ (ప్రతిపాదనలకు సుముఖంగానే ఉన్నారు. కాని కరాచీ ఛె డీ 

లనూ ఫత్యా ఖె దీలనూ కూడా విడుదల చేయడానికి (పభుత్వం వారు 
అంగీకరింపకపోతే, కొన్ని కష్ట సరిస్టితులకు కాం గెసు లోనవుతుం 

దని మహత్మా గాంధీగారు సూచించారు. ఈ సూచన చిత్తరంజన్ దాస్, 

మోతీలాల్ న్యెహూగార్హను ఆగహో వేవల్ని చేసింది. 

నాయకులలో అభిపాయ ఫైదాలు 

ఈ సమయంలోనే హింసాత్మకమైన “కారీ చౌరాొ” నంఘటన 

జరిగింది. దానో గాందీగారు తమ సత్యాగహ కార్యక్రమాన్ని హఠా 

తుగా ఆపివేళరు. ఇది జరిగిన అనతికాలంలోనే తిరిగీ ఢిల్లీలో ల్ డా॥ 

అన్ఫారీగారి గృహంలోనే అఖిల భారత కౌం్యగిసు సంఘ 'సమావేశం 

జరిగింది. దేశంలో ఎక్కదో మారుమూల జరిగిన యేదో సంఘటనను 

సాకుగా తీసుకుని గాంధిగారు తమ ఉద్యమాన్ని విరమించడం శుద్ద 
తప్పని వివరిస్తూ కొన్ని ఠావుల సుదీర్ల నిరసన లేఖను దాసుగారు 
(వాశారు. ఈ "టైపు చేయబడిన ఉ తరాన్ని దాసుగారి అల్లుళ్ల లో ఒక 

రయిన “రాయ్ోగారు స్వయంగా తీసుకువచ్చి గాంధీగారికి “అందజేశారు. 

ఉద్యమ విరమణ విషయంలో గాందీగారు గొప్ప తప్పిదాన్నే చేశా 



188 నా జీవిత యా(త్ర-2 

రంటూ దాసుగారి స్వదస్తూరీతో (వాయబడిన నోటు బుక్కుకూడా ఈ 
సమయంలోనే గాందీగారికి అందించబడింది. ఎన్నో "పేజీలలో 

స్వయంగా మోతీలాల్ గారే (వ్రాసిన నిరసనపు టు త్తరం మోతీలార్ గారి 

(ప్రయివేటు సెక్రటరీ ఒకాయన జై లునుంచి తీసుకువచ్చి స్వయంగా 
గాందీగారికి అందజేశాడు. 

ఐ. ఉ. లు 

ఈ అఖిల భారత కాం(గైను సంఘ సమావేశంలో చాలామంది 
(ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. మఫ్టీలో ఉన్న సి. ఐ. డి వారు కూడా చాలా 

మంది వచ్చారు. మీటింగులో '; సి, ఐ. డీ, లున్నారన్న వా ర్త ఒక చిన్న 

"హెచ్చరిక రూపంగా గాంధీగారికి అందబేయబడింది. గాందీగారి తత్వంలో 

భీతి భయం, రహస్యం అన్నని ఎప్పుడూ లేక పోవడంచేత సభలో 

ఉన్న సి. ఐ. డీ. లను వేటాడి తరిమి చేయడమన్నది జరుగలేదు. తనుకు 
జేరిన హెచ్చరికకు గాంధీగారు ఒక చిన్న చిరునవ్వు నవ్వి, ఈ సభలో 
(ప్రతినిధులు కాని వారు ఎవరయినా ఉంటే వారు మర్యాదగా తప్పుకోవడం 

న్యాయమనే సూచనను మాతంజేసి ఆయన తన పనిలో తాను నిమ 

గ్నుడయ్యాడు. సంగతి సందర్భాలన్నీ (ప్రతినిధులకు బాగా ఆకళింపు 

అవడానికిగాను దాస్, మోతీలాల్ గారలు [వ్రాసిన ఉత్తరాలు సభలో 

ఆమూలా(గ్రంగా చదువబడ్డాయి. సభలో గాంధీగారి భావాలకు వ్యతిరేక 
_ అభ్మిపాయాలుగల వ్యక్తులు కొందరున్నారనీ, అట్టివారు గాంధీగారి 

సన్నిపాత అనుచరులలోనే ఉన్నారనీ సభికుల కందరికీ సువ్య క్త కం 

అయింది, 

కంటనీరు తెప్పించిన వాజ్మాలం 

గాంధీగారి ఒంటిమీద చెయ్యి వే స్టే యేమవుతుందోనన్న భీతితో 
సరిస్టితులను గమనిస్తూ అవకాశం కొరకు వేచివున్న (పభుత్యంవారు 

ఈ సమావేశం అనంతరం గాంధీగారిని నిర్భయంగా నిర్బంధింసగలి 

గారు. కార్యనిర్వాహకవర్గ సభ్యునిగానూ;, నహాయ కార్యదర్శిగానూ 

కూడా నేను యీ సమా వేశాలన్నింటిలోనూ మొదటినుంచీ పాల్గొంటూనే 
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ఉన్నాను. కాగా గాందిగారిని నిర్బంధించి విచారణ నిమి త్తం అహా 

మ్మదావాదు సెషన్సు కోర్టులో హాజరు పరచినస్సుడు నేను “స్వయంగా 

హాజరయి ఆ విచారణ కౌండనంతా పరిశీలించాను. ఆ విచారణ అన్నది 

(పపంచ చరిత్రనే తారుమారుచేసే విధంగా జరిగింది. 

ఆ కోర్టులో గాంధీగారిచ్చిన వాజ్యూలం వినేవరకూ వారి ఘనత 
వారి ఆత్మీయులకు కూడా అర్థం కాలేదనే అనుకోవలసివుంది. లిఖిత 

పూర్వకంగా దాఖలు చేయబడీన ఆ వాజ్మూలంలో గాంధీగారు తమ్ము 

నిర్బంధించినతిరూ, "కేసు విచారణచేసిన విధమూ అన్నీ "పేర్కొంటూ 

నిరసనగా తాను చెప్పదలచిన సంగతుల నన్నింటినీ అఎదు పొందు 

పరిచారు. డాక్టర్ భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య గారిచే దరిమిలా రచి 
యింపబడిన * “కాం(గెను చరిత్ర "లో ఆ వాజ్యూలం(పముఖ స్టానాన్నె 
ఆక్రమించింది. 

ఆ వాజ్మూలాన్ని గాంధీగారు చదువుతూ వుంచే ఆయన నోటి 

నుంచి వచ్చిన. ఆనాటి వాక్కులు యూనాడు కూడా నా చెవులలో 

మార్మొ9గుతూ నే ఉన్నాయి. ఆవాజ్యూల సారాంశం ఇది: “ఈ 
భారత దేశపు నలుమూల ల్లోనూ యో మధ్య జరిగిన అల్లర్ల కా చావు 

లకూ, హత్యలకూ నేను స్వయంగా బాధ్యత వహి స్తున్నాను. ఈ 

సహకార నిరాకరణ ఉద్యమాన్నీ, శాసన ధిక్కార (పకాళికనూ నడుపు 

తున్నది నేనే. నా ఉద్యమాల కారణంగా జరిగిన, జరుగుతూన్న కర్మ 
కాండ కంతటికీ నేనే కర్తను, నేనే భ రను. అందువల్ల నేను 
పూర్రిగా శికర్లులి, మరణ శిక్ష విధించినా "అనందంగా స్వీ కరిసాను. 

మీకు యదోచీతమని తోచిన శిక్షను మీరు విధించవచ్చును.” 
ఈ పలుకులు గాంధీగారి నోటినుంచి వెలువడుతూంచే నాతో 

పాటు కోర్టుహాలులో కూర్చుని ఆ కర్మ కాండను తిలకిస్తూన్న యావ త్త 

జనానిక్సీ స్త్రీ పురుష వివక్షత. లేకుండా, కళ్ళంట నీ్ళకారాయి. 
ఆనాడు అక్కడ అల్లా కూర్చుని కన్నీరు కౌర్చిన జనంలో ఆంగ్లేయ 
ప్రీ, పురుషులు కూడా ఉన్నారు. మానవా తీతులయిన దై వాంశ నంభూ 
తులు తప్ప సామాన్యులెన్వరూ అట్టి వాజ్యూలం యివ్వలేరు. 
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అనుయాయులకు ఆదేశం 

రాజీ (ప్రతి పాదనల రూపేణా అతిచాకచక్యంగా నాయకుల 

మధ్య భేదాఖి పాయాలు వరా గజేసి | కలతలు రేపాలని రీడింగ్ (ప్రభువు 

చేసిన ఎ తులకూ, గాంధీగారి బ్కూల రూపేణా దేశవ్యాప్త పంగా 

మానవ హృదయాంతరాళాలలో కిరపదీన భావాలకూ ఎంత వత్యాసం 

ఉంది! అయితేనేం ఒక విధంగా రీడింగ్ ఆశయాలు సిద్దించాయనే 

అనుకోవచ్చు. (పతి పాదింసబడిన రాజీ నూచనలుచూసి, దాస్, మోతీ 

లాల్ గార్లు కూడా ఉల్లా సీదా అయ్యారనే ఆనవలసి ఉంటుంది. సెషన్స్ 

జడ్డి విధించిన ఆరు “సంవత్సరాల కారాగార శికానుసారంగా యరవాడ 

జై “లులో గాంధీగారిని నిరంధించేనరకూ నేను గాంధీగారిని అనుసరి 

స్తూనే ఉన్నాను. 

ఆఖరు సారిగా, జె జైలు ముఖ ద్వారాన్నిదాటి లోపల (ప్రవేశిస్తూ, 

వారు నా ద్వారా దేశానికి అందజేసిన నందేశంలో కోరిన దేమిటో 

తెలుసా? దెళవ్యా స్ప పంగా ఖద్దరును నృద్ధిచయమనీ, నిర్మాణ కార్యక్రమం 

బాగా కొనసాగించమనీని. అంతేకాదు ఆ ఆదేశంతో తన్ను ఎవ్వరూ 

అనుసరించవద్దనీ ఉంది. అనగా వారి తర్వాత ఇంకొక ర6న్వరూ జి లుకు 

పోకుండా నిర్మాణాత్మక కార్య్యక్రమంలోనే నిమగ్నులవ్వాలన్న దే వారి 

ఆశయం అన్నమాట. దానో ఆయన్ని అనుసరించి జై లుకు పోవాలి 

అన్న నా కోరిక విఫలం అయింది. అంతవరకూ అనేకసార్లు నేను 

ఆంగ్ల రాజ్యాంగ యంత్రాంగాన్ని ధిక్కరిస్తూ వచ్చినా, ఎందుచేతనో 

గాని "పరిపాలకుల కబంధ హ స్తం నాపై _ప్రయోగింపబడలేదు. కాగా 

గాంధీగారి పరిస్టితి ఎల్లా సరిణమి స్తుందో గమనించాలనే ఉద్దేశంతో 

మాలో కొంతముందిమి బై చే ఉండి  పోవాలనిన్నీ నిశ్చయించుకున్నాము. 

గాంధీగారిని 1922, మార్చి 18వ తేదీనాడు నిర్బంధించారు. 
విచారణా, నేరారోపణా 18 వ తేదీన జరిగాయి. శికకూడా వెనువెంటనే 

ఆనాడే విధింపబడింది. 

ఆంధలో ఖద్దరు ఉద్యమం 
(ప(పథమంగా నిర్మాణ కార్యక్రమం జయ(పదంగా కొనసాగిన 

శ _ 
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కారణంగా పరిపాలకుల హృదయాలలో రేగిన కలకలమూ, (త్రివిధ 

బహిష్కరణ ఉద్యమం సాధించిన జయ పరంపరలూ కొ స్త గమ 

నిదా౦. 

ఆంధదేశం మొ తంమీద అనేక (ప్రాంతాలలో దేశీయ విద్యా 

లయాలూ, వాది ఉత్ప త్రి త్రిసానరాలూ, పంచాయతి కోరులూ స్టాపింప 

బడ్డాయన్న విషయం చదువరుల దృష్టికి యిదివరలోనే శీసుకువచ్చాను. 

భారత దేశం మొత్తంమీద ఇాదీఉద్యమం భారీఎ తున సాగించిన రాష్ట్రా9 

లలో ఆంధధ్రరాష్ట్రానిదే అగ్రకాంబూలం, ఆం|ధచేశంలో అన్ని 

(ప్రాంతాలలోనూ వందలాది స్త్రీలు ఖద్దరు చీరెలలోనే కనబడేవారు. ఏ 

విధమయిన (పోద్బలమూ. చరఖాసంఘ సహకారమూ లేకుండానే, 

తమతమ స్వంత బాధ్యత లపై నే ఖాదీ కార్య(కమాన్ని కొననాగించిన 

నా అనుచరులే నాకు అనేకవిధాల గర్వకారణ మయ్యారు, జిల్లాల వారీగా 

అనేక (పౌంతాలలో (ప్రా సు విశమించి ఉద్యమంలో జీశన తాయ 

ర్లందరూ చాలావరకూ నిర్మాణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఇతర 

రాష్ట్రాలలోకం చె ఎంతో యెక్కువగా ఆంధ వీసికలు ఈ ఉద్య 

మంలో పాల్గొన్నారని వేరే చెప్పనక్క_ర లేదు. రాష్ట్రం మొ _త్హంమీద 

కాలేజీలనూ, ఇతర ఏద్యాలయాలనూ బహిష్కూరించిన వార్డు లంతా 

కాంగెసు కార్యక్రమాలలో పాల్గొన్నారు. కో అంటే కోటి నుంది అన్న 

సామ్యంగా యువక వాలంటీర్ల కు ఎప్పుడూ కొదవలేదు. 

కౌం_గెసుకున్న నిధులా అతి స్వల్పం, ఉన్న నిధులతో దెశ 

వ్యాప్తంగా ఉద్యమం నడవడం వట్టిది, మహానడు స్తే మూన్నాళ్ళ పట్ర 

పగలు; అని కార్యగెసే సీతరులూ? పభుతషంవానా అనుకుంటూ 

వచ్చారు. అట్ట పరిస్థితులలో కాం(గసు కమిటీవారినుంచి నహ కారమూ, 

చరఖా సంఘంనుంచి ధనమూ లేకపోయినా దేశవ్యా ప పంగా యో 

ఉద్యమం యిల్లా కొనసాగడం (ప్రభుత్యంవారినీ, కాం(గాసు వ్యతిరి క్వ 

లనూకూడా ఆశ్చర్యసాగరంలో ముంచేసింది. 

అవతారపురుషు డనిపించిన గాంధీ 
గాంధీగారికీ, కార్యగెసుకూ ఏర్పడిన అవినాభావ సంబంధంతో 
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గాందీ అంపే కాంగెన్సు, కాం్యగెస్సం'పే గాంధీ అన్న భావం పబ 
లింది. ఫపరాయ్యిప్రభుత్వ పరిపాలనా విధాన తో దానన జీవనం గడుపు 
తూన్న లక్షలాది జనానికి గాంధీగారి మాటన్నా, కాం[గెసువారి ఆదేశ 
మన్నా వేదవాక్కే. అయిపోయింది. సాక్షాతూ భగవంతుడే గాంధీ 
రూపంతో తమ్ము ఉద్దరించడానికి ఆవ వతరించాడనే భావం (ప్రజలలో 
నాటుకుంది. అంపే అప్ప టో దేశం గాందీగారిలాంటి ఉ తమ నాయ 
కునికోసం ఎదురుచూసోందన్న మాట! ఆటునంటి కి కి ససమయంలో 
గాంధీగారు ముందుకొచ్చి నాయకత్వం వహించేనరికి, సర్యవసానాలత్రో 

నిమి త్రం లేకుండా అగ్నిగుండంలోనికి దూరడానికిగూడా దేళ 
వ్యాప పంగా లక్షలాది జనం సంసిద్రులయ్యారు. 

దేశాన్ని ఉద్దరించడాని కి కంకణం కట్టుకున్న ఆనాటి నాయ 

కులు, ఏరుదాటి ముందుకు వేసిన అడుగు వెనక్కి తీసుకుని తిరోముఖం 
పట్రడా స కి వీల లేని విధంగా, తమ్ము దాటించిన తెప్పల నన్నింటినీ 
తగులబెట్టారన్నమాట! కళాశాలలను విసర్జించి కాంగెసులో జేరి 

జైళ్ళకు వెళ్ళిన విద్యార్దులు, ఉద్యమాన్ని విడిచి పెట్టి తిరిగి కాలేజీలలో 
చేరడానికి గాని, గవర్న మెంటు నౌకరీలను ఆశి. “వడానికి గాని అణు 
మాతపు సావకాళంకూడా వుండేదికాదు. వారి జీవితాలు తప్పనిసరిగా 
(ప్రజా "సేవకి అంకితం అయిపోయాయన్న మాట |! 

కాం్యగెను నాధిస్తూన్న విజయాలు (పభుత్వంవారి కన్ను 

కుట్టాయిం దానో నిర్మాణ కార్యక్రమ నాఫల్యాన్నికూడా వారు నదాంచ 

లేకపోయారు. + నిర్మాణ కార్యక్రమం కారణంగా దేశమంతా ఒకే (తాటి 

మీదకు వచ్చేస్తోందని నకనకలాడారు. (ప్రిన్స్ ఆఫ్ "వేల్స్ రాక నంద 

ర్భంలో దేళం కనబరచిన నిరననా, బహిష్కరణా అన్నవి మరపు 

రానివే కదా! అందువలన ఈ నిర్మాణ కార్యక్రమ విధానాన్ని ఒక పెద్ద 

వెన్నుపోటు పొడవాలని గాందీగారిన కారాగారానికి పంపించక పూర్వం 

నుంచీ పరిపాలకులు ఎన్నో పదకాలు వేస్తూనేవున్నారు, 

ర్యాలి పంచాయతీ కోర్టు 

తూర్చుగోదావరిజిలా సెం;టలు డెలా రాజోలు తాలూకాకు నో (6 టి 



గాంధీగారి విచారబు, నిర్బంధం 193 

వెందిన “ర్యాలి” గ్రామం యీ నిర్మాణ కార్య(కమ సాధనలో బాగా 

ఘుందంజవేసి ఆదర్శ పాయంగా తయారయింది. ఆ (గామంలో 

కాంగసువారు ఏర్పాటుజేసిన పంచాయతీ కోర్టు శక్తివంచన లేకుండా 
సనిచేస్తూ న్యాయ (సీవిల్ఫు, రక్షణ (డమినల్ఫు లకు సంబంధించిన 

ఫిర్యాదుల నన్నింటినీ న్యాయంగానూ, నిష్పాక్షికంగానూ విచారించడం 

జరుగుతూన్న కారణంగా. ఆ (గ్రామంనుంచి ఒక్క కేసయినా యిటు 

మేజప్తీ)టు కోర్టుకుగాని, అటు ముననబు కోర్టుకుగాని పోలేదు. 

(గ్రామంలోని పార్టీ విభేదాలూ, అంతఃకలహాలూ అంతరించాయి. 

కేవలం నాల్లణాలు కోర్డు ఫీజు (కింద చెల్లి స్తే ఎన్నివేల రూపాయల 

విలవగల లావాదేవీలయినా పంచాయితీవారు ) పరిష్కరించేవారు. (క్రిమి 

నలు కేసులూ అంతే. ఆ (గామంనుంచి ఒక్క పోలీసు కంప్ల యిం 

టయినా పె కిపోలేదు. అవసరాలకు కావలసిన ఖద్దరుబట్టి యావత్తూ 

(గామంలోనే ఉత్స త్తి అయ్యేది. 

ఈ [గ్రామాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని చుట్టుపట్ల (గామాలెన్నో 

యీ విధానాన్ని అనుకరించడం ఆరంధించాయి. దానో ఏదో ఒక 

విధంగా ఈ విధానాలకు స్వ చెప్పించి తీరాలనే దృఢనిశ్చయం 

(పభుత్వంవారికి కలిగింది, 

పాలకుల దమననీతి 

ఆ (గామ పెద్దలనూ, నాయకులనూ ఏదో ఓక సాకుతో ఒక 

సారేమిటి, రెండుసార్రేమిటి.. అవనరమని వారు అనుకున్నన్ని సార్లు 

నిర్బంధించి జె జై ళృపాలుజేసి (గ్రామంలో నాటుకుపోతూన్న ఆశయాలకు 

అంకుశప్పు పోటు పొడిచి మరీ వదిలారు. దీనినిబట్టి కాం్యగెసువారి 
నిర్మాణ కార్య కమం (గామీణుల హృద యాంతరాళాలలో యెంత 

లోతుగా నాటుకుపోయిందో అర్హం అవుతుంది. అంతేకాదు. ఆ జిల్లా 

లోనూ, ఇతర ప్రాంతాలలోనూ, రాష్ట్రాలలో నూకూడా కాం(గెస్సును 
అణగ్యదొక్కడానికి ప్రభుత్వంవారు అవలంబించిన బీభత్స విధానమూ 

అర్ధం అవుతుంది. ఈ విధంగా కాం(గెసు నిర్మాణాత్మక విధానాన్ని 

అజగదొక్క. గలిగిన (ప్రభుత్వంవారు తమ దృష్టిని వాందూ-మహమ్మ 

దీయ మతిని ఛేదించడానికి మళ్ళించారు. హిందూ మహమ్మదీయ 

వాని 
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సఖ్య సాధన కాం గసువారి ఆశయమూ, మూలనూతమఘూ, ప్పనారీ | 

అన్న సంగతి మన విరోధులు ఎరగంది కాదు గదా! 

4 
హిందూ-మహమ్మదీయ సాంఘిక సంబంధాలు 

బజవాడలో (విజయవాడలో) జరిగిన అఖిలభారత కౌంటగెసు 

సమావేశమూ * మహమ్మదాలీ, షాకత్ఆలీల కృషీ, 
మహమ్మదీయ స్వచ్చంద సేవకుల సేవా ఆం(ధ్రరాష్ట్రంలోనే గాక 
అనేక రాష్ట్రాలలో హాందూ. మహమ్మదీయ ఐకమత్య సౌధ నిర్మా 

కొనిరి శ౦కుగ్థాపన చేశాయి, డాక్టరు కిచులీనీ, ఆలీద్వయాన్నీ, * ఫత్వా" 

ఖై దీలనూ విడుదలజేసే పర్యంతమూ, రీడింగ్ (పభువు (ప్రతిపాదించిన 

రాజీ సూచనలను పరిశీలించను అన్న గాంధీగారి తిరస్మూతితో 

స్వాతం త్య సంపాదనార్గం దేశం యావత్తూ ఏ (ప్రకారంగా ముందంజ 

వేసోందో ఆఎగ్లే యులకు ఆకశింనయింది. 

భారత దేళం స్వాతం(త్యం నొధించడంకోసం అవలంబించిన 

అహింనాత్మక విధానం తొలి ఘట్టాలలోనే సాధించిన విజయాలను 

ఏమాాతం సౌమ్యదృట్టితో. చూసివుండినా, కోట్లాది భారత పజ 
స్వాత౦(త్యంకోనం ఎంతగా తహతహలాడుతూందో (బిటిషువారికి 

అవగాహన అయివుండేది. కాని మన దురదృష్టవళాత్తూ (బిటిషువారు 

హిందూదేశంపట్ల అవలంబించిన రాజ్యతంత్రానికే సౌమ్యదృష్టి అనేది 

పూర్తిగా లోపించింది. లార్డ్ రీడింగ్ వంటి. వ్యకి కికూడా యీ దేశం 

పట్ల, , దేశీయులపట్ల న్యాయమైన దృష్టి లోపించిందనీ, కుతం(త్రాలతో నే 

రాజీ ప్రతిపాదనలు ప్రతిపాదింపబడ్డాయనీ మాకు ఆకళింపయింది. 

దాస్, మోతీలాల్ గారు తాము గాందిగారికం పె ఉన్నతస్థాయిలో నివారం 

ఈ] 921 మౌర్చి_ఏ పిల్ నిర్మాణ కార్య కమ విషయ మె (తివిధ 

బహీ షా_ రాల మాద తీర్మానాలు వేసి, దళ (పజల త్రో కాం|గసు 

కార్యక్రమం జరిపించాలని ఈ సమావేశం ఆదేశం, 
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అనే అహంభావంతో, ఆదిలోనే వారితో భెదాభి పాయం కలిగివున్నారు. 

నాగపూరు కాం(గను*లో (పతిపాదింపబడిన అహింసాత్మక సహాకార 

నిరాకరణోద్యమ తీర్మానం అత్యధికమైన మెజారిటీతో అ మోదింపబడి, 

గాంధీగారి కార్యక్రమానికి (ప్రోత్సాహం లభించిన కారణంగా చిత్త 

రంజన్ దాసుగారు తప్పనిసరిగా దానికి తల ఒగ్గవలసి వచ్చింది. తన 

కుమారుడే గాంధీగారి (పథమ శిమ్యడయిన కారణంగా, మోతీలాల్ 

నెహోూగారుకూడా గాంధీగారి విధానాన్ని శిరసావహించవలసి వచ్చింది. 

అందువలన దాస్, మోతీలాత్గారకు సహాకార నిరాకర 

ణోద్యమంపట్ల గాంధగారికున్నంత విశ్వాసం లేదన్న విషయం విశదం 

అవుతూనేవుంది. గాంధీగారి “పిలుపును అనుసరించి, ప్రార్తీసు విర 

మించి ఉద్యమంలో చేరేనాటికి దాస్, మోతీలాల్ గారలు తమతమ 

రాష్ట్రాలలో చాలా ఉన్నతస్థాయిలో న్యాయవాదవృ త్తి సాగించేవారు. 

అటువంటి (ప్రముఖులే వృత్తులు విడిచి, ఉద్యమంలో చరి జై ళ్ళకు 

వెళ్ళడానికి సిద్దమవడం చేత, వందలాది వారికి అనుచరులై నారు. గాంధీ 
గారి పిలుపును అనుసరించే ఉద్యమంలో చెేరినవారై నా, వారి హృద 

 యాలలో గాందీగారి విధానాలపట్ల ఏదో ధర్శనం దేహంలాంటిది 

పీకుతూ పుండడంచేతనే వా రిరువురూకూడా గాందీగారి కార్యక మంలో 

పూరి విశ్వాసం ఉంచలేకపోయారు. 

లక్నో ఒప్పందం 

స్వాతంత్ర్య సమరదీక్షనూ, సహకారనిరాకరణ విధానాన్నీ అవలం 

బించకపూర్వం కాంగెసు నాయకులుగా ఉండేవారి కందరికీ గవర్న 
మెంటువారు మంచి మంచి ఉద్యోగాలు ఇన్వడం అప్పుడు ఆచారంగా 

ఉండడంవల్ల , నూతనంగా కాంగెసులో చేరినవారి దృష్టి, ఇటు ఆత్మా 

ర్పణతో కూడుకున్న అహింసాత్మక ఉద్యమవిధానం మీదనే కాక, 
అటు ఉద్యోగా న్వేషణమీద కూడా ఉండేదన్న విషయం మరువకూడదు. 

1916 లో లక్నో కాం(గనులో ఆ మోదింసబడిన కాంగెస్.ముస్టి ౦ లీగ్ 

ఒప్పందమనే హిందూ. మహమ్మదీయ సనామరన్యపు బీజం చేశరాజకీయ 

* 1920 లో జరిగినది, 
వుల 
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వాతావరణంలో అనుకోకుండా నాటుకుంది. లక్నో ఒప్పందం మహాత్మా 

గాంధీ, తిలక్ మహాశయుల దీవనలు అందుకుని, 1921.22 నంవత్స 
రాలనాటికి నత్సలితాలను సాధించింది. ఈ హిందూ . మహమ్మదీయ 
సామంస్యలీజాలు 1817 లో హెచ్. ఇమాంగారి అధ్యక్షతను పుంజు 
కున్నాయి, 1818 లో బొంబాయిలో జరిగిన స్పెషల్ కాం(గెసు వారి 
ఆమోదాన్ని కూడ కట్టుకున్నాయి. ఆ తర్వాతకూడా ఏటేటా జరుగుతూ 

వచ్చిన వివిధకాం(గెసు నభలలో ఆమోదాలమీద ఆమోదాలు ఆ “లక్నో 
పాక్తుకు అందుతూనే వచ్చాయి. 

లక్నోపాక్త్ ఆధారంగా ఉద్యోగాది హోదాలలో మెట్టుపై మెట్టు 

ఎక్క గలిగిన అనాటి ముస్టి ౦ నాయకులు అంతటితో ఆగక ఇంకా 

ఉన్నతస్థాయిలోకి రావాలనీ, ఇంకా ఎక్కువ ఫలితాలను సాధించాలనీ 

ఆందోళన సాగించారు. ఏపేటా తమ ప్రయత్నాలను ఉద్దుంతం చేస్తూ, 

లక్నోపాక్స్ లో తాము సాధించింది అత్యల్సమనీ, ఇంకా యింకా తను 

హక్కులూ, హోదాలూ పెరగాలనీ వారు ఉత్తర హిందూస్థ్టానం లో 

ఉర్లూ రచనలద్వారా (ప్రచారంచేసి ముస్టి ౦లను రెన్చకొట్లారు. * 

ఈ రచనల పరిణామమూ ఫలితాలూ వగ గై రాలన్నీ “హిందూ. 

మహమ్మదీయ సంఘర్షణలు అన్న శీరి రి కల క్రింద ములాన్ లో జరిగిన 

1922 నాటి హిందూ వృహమ్మదీయ సంఘర్షణలను గురించి (వొస్తూ 

వివరించాను. (ప్రస్తు సుతం, యీ విషయాన్ని మనకూ, (పభుత్వం వారికీ 

మధ్య సాగుతున్న పోరాటంతో జతపరున్తున్నాను. రకాన్ని చవి 
చూస్తూ, ఉద్యోగాది హోదాలకోసం ఉద్దుతంగా ద్రచారం సాగించ 

గలిగిన యోధులు, గాంధీగారి నిర్పంధంతో లక్ష్నోపాక్త్ ను పునఃపరిశీలన 

చేసి తీరాలని గట్టగా పట్టుపట్టారు. 

ముల్తాన్ సంఘర్హణ: నా దర్యాప్తు 

నిజానికి మొట్టమొదటి దై న ములాన్ సంఘర్షణ* మత ద్వేషం కౌర 

ణంగా ఉత్సన్నం ా కపోయినా అప్పట్లో ఆ రూపం దానికి అంటగట్టారు. 

* 1922 లే, 
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_ కాంగెసు కార్యనిర్వాహక సభ్యులుగా వ్యవహరిస్తూన్న "మేము అప్పట్లో 

ఆ ములాన్ తిరుగుబాటు సంభవించిన వెనువెంటనే ములాన్ (పాంతం 

పర్యటించి, సంఘర్షణ కారణాలను పరిశీలింస సాగాము. ముఖ్యంగా 

నేను వర్కి౦గు కమిటీ మెంబరుగానేగాక “స్వరాజ్య' సతికా సంపాద 

కునిగా కూడా, సం ఘర్షణకు కారణాలను కుణ్లంగా పరిశీలించదలచా ను. 

నిజానికి ముల్తాన్ సంఘటనకూ, మతో(ద్రేకాలకూ సంబంధమే లేదు. 

ములాన్లో పురపాలకసంఘం అన్నది యెర్చడ్డ నాటినుంచీ, అక్కడ 

"పేరు (పక్యాతులూ, పలుకుబడీ ఉన్న “పీరు కుటుంబంవారు పురపాలక 

అధ్యక్షస్థానానికి ఒక వ్యక్తిని సూచించడమూ, ఆ వ్య శ యేక(గీవంగా 

ఎన్నిక అవడమూ జరుగుతూ వచ్చింది కాని, ఆ సంవత్సరం ఒక 

హిందూ కాం(గెసు వాదికి, కీరు కుటుంనీకులు నిర్ణయించిన మహమ్మ 

దీయునికీ మధ్య పోటీ జరగడమూ, అందు హీందూ .కాంగ్రుసు నాది 

నగడమూ సంభవించడంతో “పీరు కుటుంబీకులకు చాలా అవమానం 

జరిగిపోయిందనే కారణంగా అక్కడ ఆ సంఘర్షణ జరిగింది, 

చారీ చౌరా సంఘటన కారణంగా కాం(గసువారు తమ ఉద్య 

మాన్ని విరమించడమూ, దొరికిందే సందుగా యు_క్రియు క్రంగా వ్యవ 

హరించిన లార్డ్ రీడింగ్ నేర్చరిత నమూ కలిసి కాం(గనులో చీలికలు 

తీసుకువచ్చాయి. దాస్, మోతీలాల్ (ప్రభృతులు గాంధీగారిసీ వారి సహ 

కార నిరాకరణ విధానాన్నీ (తోసిపుచ్చి ఆస్థానంలో “కౌన్సిల్ (పచేశ 

పదకాన్ని” అమలుజర పాలనే నిశ్చయానికి వచ్చారు. 

చక వర్తులవారి వింత (పవృ త్తి 

నేనూ, చక్రవర్తుల రాజగోపాలాచారిగారూ కూడా వర్కింగు 

కమిటీ సభ్యులమె. అప్పుడే కలక త్రా జైలునుంచి విడుదల అయిన 

పండిత మదనమోహన మాలవ్యాగారూ, అబుల్ కలామ్ అజాద్ గారూ 

కూడా మాతోబాటు ములాన్లో సమావేశమయిన కార్యనిర్వాహక 

సభలో పాల్గొన్న వారే. ముల్తాన్ బాదితులకు వలయు సహాయం చేసి 

తీరాలనే నిశృయించుకున్నాం, పదివేల రూపాయలు బాధితులకు పంచి 
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పెట్టడానికిగాను మంజూరు చేశాం. అయితే రాజగోపాలాచారిగారు 

యేమయినా సరే సొమ్ము యివ్వనని బిగుసుకు కూర్చున్నారు. దాస్, 

మోతీలాల్ గార్లకు వ్యతిరేకంగా “నో ఛేంజర్స్” (శాసన సభా బహి 

ష్కార వాదులు) పార్టీకి నాయకునిగా రాజగోపాలాచారిగారిని నిలబెట్టి, 

వారికి యెంతో మద్దత్తు ఇచ్చాను. కాని నాకు రాజగోపాలాచారిగారి 

తోనూ, వారి పద్దతులకోనూ పరిచయం తక్కువ అవడాన్ని వారి వింత 

(పవృ త్తి నాకు అర్థంకాలేదు. బాధితులకు పంచిపెట్టడానికి యివ్వవల 

సిన ఆ సదివేలరూపాయలూ వెంటనే మాలవ్యాగారికి యివ్వకపోతే, 

ఆయనా, అబుల్కలాం అజాద్ గారూ “నో ఛంజి” దృక్చథానికి మారా 

రని వారి అంచనా. నిర్బంధానికి పూర్వమూ, నిర్బంధానం కరమూ 

కూడా అజాద్ దాస్గారికి కావలసిన ముఖ్య స్నేహితుడే. అటువంటి 

పరిస్టితులల్' బాధితులకు పంచి పెట్టుటకు యివ్యవ అసిన పదివేలు యిన్వక 

ఫ్రోతే, అజాద్ మౌ నో ఛేంజి దృక్పథానికి ఎల్లా మారుతారని 

రాజగోపాలాచారిగారు వూహించారో నాకు అర్థం కాలేదు. కానీ నాటికీ 

నేటికీ కూడా దాధితులకు పంచిపెట్టాలనుకున్న డబ్బు, రాజగోపాలా 

చారిగారి చేతినుండి రానేలేదు. హిందూ. ముస్టిమ్ విచక్షణ లేకుండా 

“బాధితుడు అపునౌ కౌదా అన్న దృష్టితో నే ఆ పదివేలూ పంచి పెట్ట 

దలచాం. కాని రాజగోపాలాచారిగారి కారణంగా యేమీ చెయ్యలేక 

పోయాం. ఏది ఏదయినా గాంధీగారిని నిర్బంధిం విన కొద్ది రోజులలోనే 

జరిగిన ముల్తాన్ విప్తవం మా కందరికీ కనువిస్పు అయింది. 

హిందూ మహమ్మదీయ మెత్రి మా ఆశయం అంటూ చాటుతూన్న 

కాంగెసు అధినేత మహాత్మాగాంధీ నిర్బంధం జరిగిన తక్షణం మీరు 

నిలబెట్టిన అభ్యర్థిని కాంగైసువారు ఎల్లా ఓడించారో చూచారా అంటూ 

పీర్ కుటుంబీకులను శెచ్చకొట్టాలని. “సానుభూతి సాకుతో కొంత 

మంది. స్వప్రయోజనపరులు (ప్రయత్నాలు సాగించారు. కొని పీరు 

కుటుంబంవారు అప్పట్లో అబ్రై పట్టించుకోకుండా ఆత్మనిగహంతో 

శాంతం వహించారు. అర్నెల్ల తర్వాత జిల్లాటోర్డు ఉపాధ్యక పదవికి 

ఎన్నిక విషయంలో తిరిగి అదే. (ప్రకారంగా పీరు అభ్యర్థి కాం(గెసువారి 
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చేతిలో ఓడడం సంభవించే సరికి, కథ అడ్డం తిరిగింది. దాన్లో అను 

కోని విధంగా అగ్నిరాజుకుంది. కొద్ది రోజులలోనే కొంప లంటు 

కున్నాయి. తుగ్లక్ రోజులలో కూడా జరుగనట్టి "ఘోరపరిణామాలు 

జరిగిపోయాయి. ముల్తాన్లో కొట్లాటలు విజ్బృంభించాయి. 

ఈ సందర్భంలో నేను సేకరించిన వివరాలన్నీ వెరే శీర్షిక 
క్రింద విపులంగా విశద పరుసాను. ఒక్క విషయం మాత్రం పరమ 

సత్యం. ముందుగా యోచించి వేనుకున్న ప్లాను (పకారంగా పట్నం 

నలుమూలలా ఒకేసారి అగ్నిజ్వాలలు లేచాయి. కుటదాఠలు ముందుగా 

ప్లాను వేసుకున్నారన్నది మా(తం ఖాయం. ఏమయితేనేం 1922 లో 

గాంధీగారి నిర్పంధానంతరం వారి యోచనతో (ప్రార ంభింసబడ్ల భాందూ. 

మహమ్మదీయ ఐకమత్య సాధనికి మాత్రం గొడ్డలి పెళ్తు అయింది. 

లక్నోపాక్ట్స్ జరిగిన తేదీనుండీ జాతీయ దృక్పథం రొజబాటను 

వదలి గళ్ళీల ద్వారా ఉద్యోగాది అన్వేషణా విధానాలలో పడిపోయింది. 

గాంధీగారు నిర్చంధింపబడేవర కూ, లక్నోపాక్స్ పునఃపరిశీలన చెయ్యాలి 

అనే ఆందోళన పుట్టడానికే అవకాశం కలుగలేదు. సందు దొరికే సరికి 

(పభుత్వాధికారంలోనూ, పదవులలోనూ ఉద్యోగాలలో నూ ఉన్న పెద్దలే 

అనేక విధాల (పోద్బలం యిచ్చి, లక్నోపాక్స్ లో మార్పులు వచ్చి 

తీరాలి, మనకు యింకా ఎన్నెన్నో హక్కులు భుక్తం కాగల అవ 

కాశాలు లభించాలి అనే నినాదాలూ, కోర్కెలూ వగైరా లేవనెతారు. 
అవి హద్దులుమీరి ఉద్దుతంగా విజృంభించాయి. 

గాందీగారి నిర్బంధంతోనూ వారికి విధింపబడ్డ ఆరు సంవత్స 

రాల కారాగార కిక్షకారణంగానూ, దాస్, మోతీలాల్, గాంధీజీల మధ్య 
ఉత్పన్నం అయిన భేదాభిపాయాలతోనూ కాంగెసుకు దుర్దినాలు 

ఆరంభం అయ్యాయని ఒప్పుకోక తప్పదు. అప్పట్లోనే షేము 

మెల్కా౦చి ముందు జాగ తలు తీసుకోవలసింది. శాంక్షన్ అయిన 
పదివేలూ కూడా ఎలాగయినా బాధితులకు ఆందబేసి' ఉండవలసింది, 

కాని రాజగోపాలాచారిగారు అజాద్ ను తమ పక్షానికి (తిప్పుకో డానికి 
యిదే అదను అని భావించి చేసిన కాలయాపన కారణంగా నిమిషాల 
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మీద కొంపలు అంటుకుంటాయన్న నంగతే మాకు స్ఫురించక పోవడం 
దురదృష్టం. అప్పటికీ కొందరు మతులు రాబోవు విపరీత పరిణామాల 
విషయం హెచ్చరికలు చేశారు. 

మోతీలాల్ రాజాజీగార్హు కలసి సమిష్టిగా హిందూ మహమ్మ 
దీయ సఖ్యసాధనకు పాటు పడడానికి బదులు వారిలో వారు “నో 
చేంజ్” బో ఛేంజ్ విధానాల పేరిట వివాదాలలోవడ్తి తమ తనము 

పార్టీల అభివృద్దుల కోసమే పాటుపడ్డారుగాని సత్వర చర్యలు తీసు 

కోకుండా * అ త్తగారి మీదకోపం కొద్దీ కూతుర్ని కుంపట్లో కూచో పెట్టం" 

దన్న సామెతగా, ములాన్ బాధితులను సమయానికి ఆదుకోడానికీ 

బదులు, మంజూర్రై న "పదివేల విరాళాన్నీ (తొక్క పెట్టి, ఉద్యమాని కే 

తీరని అపకారం చేశారు. పార్టీల బలాబలాలు వృద్దిచేసుకునే ఉదైశం 

తోనే దేశవ్యా పంగా ప్రచారంచేసి తమ తమ అభిప్రాయాల “కను 
గుణంగా లోకుల్ని మార్చాలనే తాపత్రయంతో భారత దేశపు టన్ని 

మూలలకూ వెళ్ళి దాస్, మోతీలాల్ గార్లు (ప్రచారాలు సాగించారు. 

షహజాన్పూర్ సంఘటన 

ముల్తాన్ సంఘటనల అనంతరం, సం(డైెండుమానాల తర్వాత 

షహజాన్ ఉదంతం జరిగింది ఈ రెండు ఉదంతా మధ్యకాలం 

అంతా “నో ఛేంజ్”, “పో ఛండ్” పార్టీల స్వంత (ప్రచారాలకోనే 

వృధా అయిపోయింది. గాంధీగారు జె జై లుకువెళ్ళిన కారణంగా, కార్య 

నిర్వాహక వర్షీయులలో ఉత్సన్న మయిన పరిస్థితులు ఇలా పరిణ 

మించాయి. అనుకున్న (ప్రకారం బాధితుల కా సహాయం చేయలేక 

పోయాము. నిజానికి యీ కారణంగా కార్యనిర్వాహక వర్షంనుండి 

తప్పుకోవాలని తలచాను. కాని, రాజగోపాలాచారిగారు తాము చేస్తూన్న 

తప్పును (గహించగలుగుతార నీ, ధనాన్ని యిచ్చి తీ రారసీ, తిరిగ 

మన కాంగ్రెసు మర్యాద కాపాడ గలుగుతామనీ తలుస్తూ కార్యనిర్వా 

హక వర్గంలో ఉండిపోయాను. వీలయినప్పుడల్లా రాజగోపాలాచారి 

గారిని హెచ్చరిస్తూ ఎన్ని తంటాలుపడ్డా రాజాజీగారి కుందేటికి మూడే 
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కాళ్ళవడాన్ని, వారి పట్టు భల్లూకపు. పట్టయిపోయింది. ఆ సంగతి 
పూర్తిగా నిర్దారణయ్యేనాటికి షహజాన్ పూర్ సంఘటనకూడా జరిగే 
పోయింది. 

వెంటనే నేను స్యయంగా బయల్లైే రివెళ్ళి అక్కడ జరిగిన 
ఉదంతాన్ని గురించి వివరాలు సేకరించాను. ఇడీ ములాన్ సంఘట 
నంత ఉద్దుతమయినదే, ములాన్-షహజాన్ పూర్ నంఘటనల మధ్య 
కాలం పం(డైెండు మానాలున్నా, మా కాం(గను పెద్దలూ నాయకులూ 
ఏ విధంగానూ కలుగ జేనుకోకుండా చూపిన ఆలసత కారణంగానే 

షహజాన్ పూర్ సంఘటన జరిగిందని ఆ [పాంతంలో వుంటూవున్న 
కాం(గెనువారేగాక్క ఏ పార్టీకీ చెందని పెద్దలుకూడా అభిప్రాయం వ్య క్ర 
పరిచారు. ఆ పం(డెండు మాసాలలోనూ, హిందూ _ మహమ్మదీయ 
స్పర్ష విషయంలో కాం(గసువారు పట్టించుకోని కారణంగా, లక్నో 

పాక్ట్లో మహమ్మదీయులకు తీరని అన్యాయమే జరిగిపోయిందనే 
(ప్రచారం బాగా బలపడిపోయి, ఆ లక్నో ప్యాక్ను తిరగదోసి ముసీ ౦ 
లకు ఇంకా ఇతోధికంగా ఉపకరించే విధానంగా ఆ పాక్స్ను మార్చా 
లనే నినాదం బలాన్ని చేకూర్చుకుంది. అంతేకాదు. వృ శ్రి వ్యాపా 

రాలన్నీ హిందువుల చేతులలో ఉండడాన్నే, మహమ్మదీయులలో వీవ 
రికం తాండవ మాడుతోందనే (పచారం సాగింది. నా విచారణ నారాం 
శంగా షహజాన్పూర్ సంఘటన ఆర్థిక మైన ఇబ్బందులవల్లా, అధిక 
ధరలవల్లా జరిగిందని రుజువయింది. ఈ ఆర్థికపు టిబ్బందులకూ, ధరల 
పెరుగుదలకూ మూలకారణం పొింమా వ్యాపారస్గులదేనన్న నినాదం 
బలపడింది, ఇట్టి విధంగా హిందూ-మహమ్మదీయ సాంఘిక సంబం 
ధాలు క్రిష్ణపరిస్టితులకు లోనయ్యాయి. 

గాందీగారిని నిర్బంధించేవర కూ అహాంసాత్మ క్ర విధానాను 
గుణంగానే వ్యవహరించిన ఖిలాఫత్ వాలంటీర్లూ, మహమ్మదీయ 
స్వభృంద సేవకులూ షహజాన్ పూరు సంఘటన నాటికి నూతన పంధా 
తొక్కి, (కొత్త తీరున వ్యవహరించడానికి నిశ్చయించుకున్నారన్న 

T 14 
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మాట! (ప్రఖ్యాత హొందూ కాం(గసు నాయకులవద్దా, (గామంలోని ఇతర 

'పెద్దలవద్ధా నేను స్వయంగా సేకరించిన సాక్ష్యంలో, మహమ్మదీయ 

స్వచ్చంద సవక దళాలు పనిచస్తూన్న తీరును గురించి విపులంగా 

సమాచారాన్ని సేకరించాను. కత్తిసామూ, కగ్రసామూలాంటి హింసా. 
త్మ పద్దతులలో మహమ్మదీయ వాలంటీర్ల కు శిక్షల గర వబడుతోందనీ, 

పెకి కౌం్యగిసు శాంతి దళ చిహ్నాన్ని ధరించినా ఆంతరంగికంగా 

హింసాత్మక విధానాలలో తర్చీదు పొందుతున్నారనీ తెలిసింది, 

1941.42 సంవత్సరాలలో జిన్నాగారూ, ముస్టి ంలీగువారూ 

కనబరిచిన వింత ధోరణి అర్థం చేసుకోవాలం జె, మనం వెనుకటి 

చరిత పుటలు తిరుగవేసి, లక్నో వార్డ్ దగ్గరనుంచీ జరిగిన సంఘ 

టల నన్నింటినీ నెమరు వేసుకోవాలి. ఈ రోజులలో నా జీవితమంతా 
నేను కాంగ్రెసు సేవలోనే వినియోగించాను. అందువలననే వారికీ 
మనకీ ఉన్న అభ్మిపాయ భేదాలు ఎల్లా దూరతీరోలకు జేరుకున్నాయో, 

ఏ పీధంగా వారికీ మనకీ మధ్య ఉన్న (ప్రవాహం వి స్పరించిందో, (తోసి 

రాజే అయినా ఆటకట్టని విధంగా పరిస్థితులు మార్పుచెంది విగుసుకు 

పోయాయో అర్హం అవుతుంది. ఇట్టి కష పరిస్టితులు ఉత్పన్నం అవడానికి 

తోడుపడిన మూలకారణాలూ, పేరుకుని బై టపడ్డానికి వాడబడ్డ చికిత్సా 
విధానమూ ముందు తరాల వారికయినా సరిగా అవగాహన కావడానికి 

గాను జరిగిన చార్మితక సంఘటనలు వివరంగా వివరింపబడాలి గదా! 

భావి భద్రతకోసమూ, దేశ సౌభాగ్యంకోసమూ, అవలంవింప 
తగ్గ రాజ్యాంగ విధానం విషయమై అనుసరించవలసిన పద్దతులను 

గురించీ ఆఖరునారిగా ఆ కాంగెసు ఏ అధినేకలను అడిగే యత్నంలో 

ఆనాడు నేనున్నాను. మత సామరస్యం కొరవడిన కారణంగా ఉత్పన్న 

మయిన పరిస్టితులను గురించి విపులీకరించిన సందర్భంలో ఈ నా తుది 

నిర్ణయాన్ని గురించి విశద పరచాను. 

ఎక్కడ యే (ప్రాంతంలో సాంఘిక సంఘర్షణ జరిగినా, వెను 

వెంటనే ఆ [ప్రాంతానికివెళ్ళి, దర్యాప్త సాగించి, అక్కడ ఉన్న పరి 

. పితులను అవగాహన చేసుకో వడమన్నది కేవలం కాంగసు కార్య 
® 
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నిర్వాహక సంఘ సభ్యునిగా మాత్రమే కాదనీ, “స్వరాజ్య” పత్రికా 

సంపాదకునిగా కూడా నా విధిని నిర్వహించాలనే అభిలాషే నన్నల్లా 

లాక్కు పోయవని లోగడ మనవిచేసి వున్నాను. 1922 ఆరంభంలో 

ములాన్ సంఘర్షణ, తర్వాత షహజాన పూర్ సంఘర్షణ చరిత్రాత్మకం 

అయ్యాయి. 

అఖిల పక్ష సమావేశం 

అటువంటి విప ప్ర వాత్మక దినాలలోనే, ఆ 1922 లోనే నర్ 

శంకరన్ నాయరుగారి అధ్యక్షత [కింద బొంబాయిలో అఖిల సక్ష రాజ 

కీయ మహానభ జరిగింది, ఒకప్పుడు సర్ శంకరన్ నాయరు కాం(గాను 

అధ్యక్ష స్థానాన్ని అలంకరించిన వ్య రై. ఆయన రాజకీయ విధానానికి 

ఆయనే సాటి. రీడింగ్ (పభుపు ప్రతిపాదించిన రాజీ నూదనలను సరి 

కీలించగల వ్య క్రి సర్ శంకరన్ నాయరేనని, శంకరన్నాయర్ లాంటి 

రాజకీయ వే శ్రే ఆ (ప్రతిపాదనలకు నరియయిన నిర్వచనమూ, స్థానమూ 
ఇవ్వగలడనే "తలంపుతో మాలవ్యాజీ వారిని అధ్యక్ష స్థానంలో నిలీసి 

ఆ బొంబాయి నమావేళానికి (ప్రత్యేకత కలిగించారు. 

నిజంగా ఆయన హృదయాంతరాళంలో శంకరన్ నాయర్ వల 

కార్యనాధనం అవుతుందనే నమ్మిక ఉంది. కాని గాందీ విధానాలకు 

శంకరన్ నాయరు (ప్రబల విరోధి అన్నమాట మాలవ్యాగారు విస్మరించి 

ఉండవచ్చును. గాంధీగారి విధానాలనీ, కాం(గసు చర్యలనూ ఖండించి, 

(బ్రిటిషువారియందు తనకున్న గొరవాభిమానాలనూ, విశాసాన్నీ రుజువు 

పరచుకోవచ్చుననే ఆలోచనకో శంకరన్నాయరు ఆ అధ్యక్ష స్టానానికి 
అంగీకరించాడు. ఆ సమావేశంలో గాందిగారూ ఉపన్యసించారు. 

అధ్యకుని 'వాకొట్” 

సర్ శంకరన్ నాయరు ఉపన్యసిస్తూ, ఉసన్యాసం మధ్యలో ఉ(దేక 

పూరితుడయ్కి తన అధ్యక్ష స్థానం విడిచి నిరసన నూచకంగా సభా 

మండపాన్ని వదలి, ఆచార “విరుద్దంగా చై టకు వెళ్ళిపోయాడు. ఆ 
ఆవేశంలో తన టోపీని అక్కడ వదలి, ఇంకొకరి టోపీని నె తిన 
పెట్టుకుని బై టకు నడిచాడు. - 
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బొంబాయి పట్టణవాసీ, "పేరున్న బారిషరూ అయిన జోన 

బాప్పిష్టాగారు వారి వెనుకాలే గట్టిగా కేకవేస్తూ, శం కరనొనాయరుగారూ! 

మీతలను ఇక్కడవదలి, నాతలను మీ భుజాలమీద ఎక్కిచుకున్నా” 

రని అరిచారు. శంకరన్నాయరు గేటుదాటేలోపలే ఆయన్ని పట్టుకుని, 

“ని చోపీని వదలి నా టోపీ సట్టుకుపోతున్నావయ్యా" అంటూ హెచ్చ 

రించి తన టోపీని తాను తెచ్చుకున్నారు. 

ఈ (ప్రకారంగా నడచిన యీ కాన్ఫరెన్స్లో చెప్పుకోదగ్గ 

విషయాలేవీ సాధింపబడలేదు. తర్వాత సర్ శంకరన్ నాయరు 

“Gandhiand Anarchy” అన్న ఒక పు స్తకం (వ్రాశాడు. 

ఈ దేశానికి కావలసిన రాజకీయ స్వాతంత్భం విషయంలో ఆయన 

కున్న అభ్మిపాయం అది. 

ఈ సంఘటనలన్నీ 1022 మార్చి 18వ తేదీనాడు జరిగిన 

గాంధీగారి నిర్బంధానికి ముందే సంభవించి వుండడాన్ని, వె వై (సాయి 

గారికీ ఆయన కౌన్సిల్ వారికీ బలం చేకూరింది. ఆ రోజులలో యీ 

విషయాలపై వచ్చిన విమర్శనలూ, నిరసనలూ- అవి యేమూలనుంచి, 

ఎవరివద్దనుంచి వచ్చిన వయినా. గాంధీగారు పట్టించుకో లేదు. పైగా 

అహమ్మదాబాదు "నె సెషన్సు కోర్టులో ఆయన ఇచ్చిన “Sermon 

on the Mount’ వంటి ాజ్మూలంతో ఆయన కీ ర్తి నలుదిశలా 

దేదీప్యమానంగా వ్యాపించింది, 
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1922 వే సంవత్సరం చరిత్రాత్మక మయినదని చెప్పక తప్పదు. 

అది మనవారి కందరికీ చాలా ముఖ్యమయిన సంవత్సరం, 

నాగపూరు కాం(గెసులో *ఆం(ధ రాష్ట్ర కాంగెసు కమిటీని (ప్రత్యే 

కంగా గు ర్రించారు. అప్పటికే చాలాకాలం (కిందట ఆంధ్రరాష్ట్ర 

* 1920 లో 
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ఉద్యమం దేశభక్త కొండ వెంకటప్పయ్య పంతులుగారూ, గొల్లపూడి 

సీతారామళాస్త్రిగారూ స్ధాపించారు. వా రుభయులూ కలిసి 1922లో 

గుంటూరులో పన్నుల “నిరాకరణ ఉద్యమం (ప్రారంభించడంతో కాం(గను 

ఉద్యమం నూతన సాయిని అందుకుంది. వెంకటప్పయ్య పంతులగారు 

మంచి కీర్తి కెక్కిన హైకోర్టు న్యాయవాదిగా గుంటూరులో (ప్రార్తీసు 

చేస్తూ ఉండేవారు. వ్రజ "సేవ చేద్దామనే సదుదెశంతో, గాంధీగారి సత్యా 

(గహోద్యమానికి ఎంతో ముందుగానే ప్రాక్టీసు విరమించుకున్న పెద్దలు 

వారు. వెనుకటి రోజులలో ఆ పాతకాలపు లెజి స్టేటివు కౌన్సిల్లో సభ్యు 

లుగా కూడా పనిచేశారు. 

గాంధీగారి కౌంగెసు ఉద్యమ (పారంభ దినాలలో నేనూ, 

వెంకటప్పయ్య సంతులుగారూ బెజవాడనుంచి గుంటూరు వరకూ కలసి 

రైల్లో (ప్రయాణం చేయడం సంభవించింది. ఆ అవకాశాన్ని పురనస్క 

రించుకుని వారిని కౌన్సిల్ సభ్యత్వానికి రాజీ యివ్వవలసినదని కోరాను, 
వారు ఎంత మా(త్రమూ ఒప్పుకోలేదు. నేను చాలా దూరం చెప్పాను. 

1921 లోనూ, దరిమిలానూ కూడా వృత్తులను విరమించి ఉద్యనుంలొ' 
జేరిన న్యాయవాదులను గురించీ ఉద్యమ (పాశస్యాన్ని గురించీ, ఎంతో 

వివరంగా చెప్పాను. నా (పోద్బలం వల్ల ఆయన మనస్సు మార్చుకుని 
గాంధిగారి ఉద్యమంలో జేరడమే గాకుండా ఆయనకు ఎంతో సన్ని 
హిత శిష్యులయ్యారు. అంతేకాదు. కాంగెసు కార్యనిర్వాహక వర్గ 
సభ్యులుగా ఎన్నికయిన (పథమ ఆంధ సభ్యుడు ఆయనే. ఆంధ్రరాష్ట్ర 
కౌం(గెసు కమిటీ అధ్యక్షస్థానం కూడా మొదటి సారి ఆయన్నే వరించింది. 

ఉద్యమ నాయకులు 
గొల్లపూడి సీతారామళాస్త్రిగారు కూడా గుంటూరులో మంచి 

సలుకుబడ్డీ " ప్రాక్టీనూ ఉన్న హాక్ కోర్డు న్యాయవాది. ఆయనా, నేనూ 
కలపి కొన్ని జమీందారీ లావాదేవీలలో ఆ జిల్లాలోని సబార్డినేట్ కోర్డు 
లలో పని చేశాము, వృత్తి తిలో ఆయన చాలా ఘనుడు. ఆంధ రాష్ట్ర 
కౌంగెసు సంఘం ఏర్పడిన నాటినుంచీ ఆయనే దానికి (ప్రముఖ కార్య 
దర్శి. గాంధీగారి “పిలుపును మన్నించి, ఆయనా న్యాయవాదవృ శత్రిని 
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విరమించినవారే. ఆయన వేలాది జనులముందు నిలబడి ఉపన్యసిస్తూన్న 

సమయంలో, వరుమానాలూ, ఖర్చులూ, ఆర్థిక అవసరాలు మున్నగు 

విషయాల (ప్రస క్రి క్రి వస్తే , కౌగితాలతోటీ, కలాలతోటీ నిమి త్తం లేకుం 

డానే పెద్ద పెద్ద ఆర్థిక వే త్ర్తలను మించి మాట్లాడ గలశ "క ఆయన 

కుంది. హరూ వెంకటస్పయ్య పంతులుగారూ కలసి దేశస్వాతం శ్రా 

నికి అవసరమయిన యే త్యాగానికయినా సంసిద్దు లయ్యారు. 

గాందీగారూ, సర్దార్ వల్లభాయ్ పశేల్గారూ బారోలీలోనే 

పన్నుల నిరాకరణ ఉద్యమం ప్రారంభించా అని నిశ్చయించుకున్న సంద 

ర్భంలో సీతారామళాస్త్రిగారూ, వెంకటప్పయ్య పంతులుగారూ కలిసి అట్టి 

పన్నుల నిరాకరణ గుంటూరులోనే గాక, ఆ ౨(ధ్రరాష్ట్రప్ప టన్ని జిల్లాల 

లోనూ ఆరంభించడానికి కుతూహలం చూపించారు. కాని వారి ఉక్సా 

హంలో, అటువంటి ఉద్యమాన్ని అణగ దొక్కడానికి (ప్రభుత్వం తీసు. 

కునే తీవ్ర చర్యలకు కృషీవలు లందఠూ. తట్టుకుని నిలబడగలరా అన్న 
విషయాన్ని బాగుగా ఆలోచించి ఉండిఉండరు. పన్నుల నిరాకరణ 

ఉద్యమపు పర్యవసానాలన్నీ క్షుణ్ణంగా ఎరిగివున్న మహాత్ముడుమాత్రం, 

తమ శ_కినీ బలాన్నీ పూర్తిగా అవగాహన చేసుకోకుండా ఉద్యమం 

లోనికి దిగవద్దని హెచ్చరిస్తూ, (ప్రజలలో ఉండే విశ్వాసాన్నీ శ_కినీకూడా 

గమనించవలసిందని ఆదేశించారు. 

'పెదనందిపాడులో మిలిటరీ మార్చ్ 

అప్పట్లో నేనూ కార్యనిర్వాహక వర్ష సభ్యుడనే అయి ఉన్నా 

నాతోకూడా సం(పతించకుండా, వా రుభయులూ ఉద్యమాన్ని (పారం 

భించారు. ఇట్టి పరిస్టితులలో ఆరంభమయిన ఉద్యమం విద్యుత్ వేగంతో 

జిల్లా అంతటా ప్రాకిపోయింది. ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణగారు పల్నాడు 

(ప్రాంతపు ఆటవికళాఖ పన్నుల నిరాకరణ ఉద్యమంగా తమ స్వంత పర్య 

వేక్షణ కంద (పారంభించారు. ర తులందరూ ఈ పన్నుల నిరాకరణ 

ఉద్యమానికి శత విధాల స్వాగతం చెప్పారు. స్వరాజ్యం వచ్చేసోంది, 

సన్నులు చెల్లి ంచకుండానే హాయిగా మనం జీవించగలం అనే వా రూపొం 

చారు. రివెన్యూ అధికారులు (పజల వద్దనుంచి, రైతుల వద్దనుంచీ 
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ఏవిధమైన పన్నులూ వనూలు చేయలేని స్తితికి వచ్చేసరికి పరిస్థితులు 

విషమించాయి. గుంటూరు నాయకులంతా "బాపట్ల తాలూకా పెదనంది 

పాడు ఫిర్మా_కు చెందిన సుమారు నూరు (గ్రామాలలో ఈ పన్నుల 

నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని ముమ్మరంగా సాగించే కృషిలో నిమగ్ను 

లయ్యారు. గుంటూరు జిల్లాలోని అనేక (గ్రామాలకు చెందిన (గామో 

ద్యోగులందరూ (మునసబు, కరణం, వెట్టివాళ్ళు వగ్గెరా) రాజీనామా 

లిచ్చి రః ఉద్యమంతో సహకరించారు. ఉద్యమం ఘనవిజయం సాధిం 

చింది. రివెన్యూ డివార్డు మెంటు ఉద్యోగుల జీతాలకు నరిసడినంత 

ధనం కూడా పన్నుల రూపంగా వసూలు కాలేదు. కలక్షరుగారి 

(ప్రయత్నాలన్నీ వృధా అయ్యాయి. 

ఇప్పుడు * ప్రభుత్వం వారికి సలహాదారుగా పనిచేసూన్న రూథల్' 

ఫర్డ్ అప్పుడు స్పెషల్ డ్యూటీమిద, సన్నుల వసూలు నిమి త్తం జ 

జిల్లాకు (సత్యేకంగా పోస్టు అయ్యాడు. ఆయన చాలా వతిధానంతుడే. 

అయితేనేం. పన్నుల వసూళ్ళ విషయంలో ఆయన చాకచక్యం అంతా 

బూడిదలో పోసిన పన్నీరులా నిరుపయోగమముంది. ఆయన జక 

పెద్ద 'మెషన్ గన్ తీసుకువచ్చి "పెదనందిపాడు ఫిర్కా మధ్యగా గ సాసిం 

చాడు. పన్నులు యివ్వకపో తే ఆ (పాంతం అంతా భసీ స్మెసటలం అపు 

తుందనే ఫీతికొదీ (ప్రజలు సన్నులు యినారని ఆయన భావించాడు. 

(పభుత్వం వారి న్ క్తి సామర్థ్యాలను (పజలు (గహించగలరనే దృష్టితో, 

మిలటరీని పిలిపించి ఆ గ్రామాలలో మార్చి చేయిందాడు. ఎరెస్టు, 

లారీ ఛార్తీలూ విరివిగా జరిపించి, ఆ రీతిగా (పజావహాంన సాగించాడు. 

టామిలకి మిరప పళ్ళ విందు 

రాబోవు విషమ పరిణామాలను ఊహించి, (ప్రభుత్వంవారు 

పెట్ల దొయ్యే బాధలను (ప్రజలు తట్టు3 కోలేరేమోననే భావనతో, పరిస్థితు 

లను పరిశీలించి, రిపోర్టు చేయవలపీనదిగా కోరుతూ (ప్రదేశ కాంగెసు 

కమిటీవారు ఒక ఉససం ఘాన్ని నియమించారు. ఆ ఉపనంఘ సభ్యునిగా 

నేను, కాశీనాథుని నాగేశ్వర రావు పంతులు, దాట్ల నారాయణరాజు గార్ల తో 
- rn 

శ 194041 
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కలసి జిలా అంతా పర్యటించి ఉద్యమం సాగించడం విషయమై మా 

అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించాము. 
(ప్రభుత్వపు ఒత్తిడితో [ప్రజలలో నై తిక పతనం ఆరంభం 

అయింది. మిలటరీవారు (ప్రజలను పలువిధ హింసా కాండలకు లోను 

జేశారు అని (వాస్తూ మన (ప్రాంతం గురించి, మన మిర్చి పంట 
గురించి, మా జీవితంలో మొట్టమొదటి సారిగా జూచిన “టామీిలో వింత 

(సవర్తన గురించికూడా (వాయకుండా ఉండలేకపోయాము. అధికా 

రులుగా వచ్చిన ఆంగ్లేయులకు మిరప సండ్లన్నవి మామూలుగా తినే 

పండ్లు కావన్న సంగతి కూడా తెలియదు. ఒకసారి వారంతా ఒక 

పండిన మిరపచేలోపడి, మనోహరంగా ఎరగా పండిన ఆ మిరప 

పండ ను తినాలనే ఆతురతకొద్ది, న్ రీ చేతుల నిండుగా మిరప 

పళ్ళను కోసుకుని గబగబా నోళ్ళ లో (కుక్కుకున్నారు. కొద్ది క్షణాల 

లోనే నాలుకలు పీక్కుంటూ "వం నివారణార్హం మురికి గుంటల 

లోని నీళ్ల ని కూడా (త్రాగడానికి సిద్దపడ్డారు. ఇటువంటి ముక్కూ 

మొహమూ ఎరుగని [బిటిమ సోల్పర్త తలలో మన దేశీయుల మంచీ, 

మర్యాదలు ఎల్లా నిలవగలుగుతాయ? ఈ సందర్భంలో మిలటరీవారు, 

పోలీసువారు చేసిన దుండగాలు వివరంగా వర్డి ౦చడం అనవసరం. కర్త 

కుల స్టితి అధోగతి పాలయిందన్న ఒక్క_ముక్క. చాలు. వారు యీ 

పరిస్తితిని తట్టుకో లకపోయారు. 

విరమణకు మా సలహా 

ఉద్యమం ఒక్క వంద [గామాలలోనే (ప్రారంభింపబడ్డా జిల్లా 

మొత్తం అంతా సానుభూతితో పెద్ద యెత్తున హర్తాల్ ఆరంభం 

అయింది. నాలుగు మాసాలు దాటినా జిల్లా మొ త్రంమీద నాలుగు 

పె సాలయినా పన్నుల రూపంగా వసూలు కాలేదు. "ఉద్యమం ఇంకా 

సాగి సే (ప్రజలు ఈ సరిస్టితులకు తట్టుకోవడం దుస్సహం అవుతుందనే 

భావనతో జిల్లా అంతా పర్యటించిన నేనూ, నాగేశ్వరరావు పంతులు 

గారూ కూడా ఉద్యమాన్ని విరమించడ మే మంచిదని సూచించాము. 
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కష సమయంలో గుంటూరులో (ప్రారంభింపబడిన యీ సన్నుల 
నిరాకరణ ఉద్యమం గాంధీగారి అభిప్రాయానికి భిన్నంగా ఆరంధింపస 

బడ్డది అంటూ డాక్టరు భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య గారిచే (వాయ 

బడీన డ్ త్తరం ఒకటి “జన్మభూమి” పత్రిక (ప్రచురించింది. దరిమిలా 

“సర్” కూడా అయిన థామస్ రూథర్ ఫర్డ్ యీ “జన్మభూమి (ప్రతు 

లను విరివిగా కొని, జిల్లా కేంద్ర స్టానాలలో పెక్కు_చోట్ల తానే 
స్యయంగా ఆ కాపీలను పంచి పెట్టడం ఆరంభించాడు. 

_ ఈ పరిస్తితుల నన్నింటినీ గమనించే మేము ఉద్యమ విరమణకి 

సలహా యిచ్చాం. మా ఉపసంఘపు రిపోర్టు ఆధారంగా, (పదేశ 

కాంగెసువారు ఉద్యమాన్ని విరమించి సన్నులను ఇచ్చి వేయవలసిన 

దంటూ ఆరేశించారు. అంతే, వారం రోజులు తిరక్కుండానే కొన్ని 

లక్షల రూపాయలు పన్నుల రూపేణా పూర్తిగా _టజరీలలో జమ కట్ట 

బడింది. 

(ప్రభుత్వానికి కనువిప్పు 

ఇటువంటి ర్తి ష పరిస్థితులలో ఉద్యమం (ద్రవించి (స్రవించి 

పోయినా, పరిపాలకులకు మాత్రం అది ఒక కనువిప్పే అయింది. 

- ఈ ఉద్యమం సాగింది నాలుగు మాసాలే అయినా ఆ నాలుగుమాసాల 

లోనే, ఆనాటి గవర్నర్ విల్పింగ్ డన్ గారికీ, వె వై _సాయిగారికీ, (టబిటిమ 

కాబినెట్ వారికీకూడా పన్ను'ల నిరాకరణ అన్నది ఎటువంటి పరిణామా 
లను కలుగజేస్తుందో అర్థం అయింది, ఉద్యోగ విరమణ అనంతరం 

లార్డ్ ఏల్లి ంగ్డన్ రెండుమూడు సందర్భాలలో, గుంటూరు సన్నుల 
నిరాకరణ ఉద్యమం యేవిధంగా (బ్రిటిషు రాజ్యాంగ విధానాన్ని పునాదు 

లతో సహా కదలించి చేసిందో పబ్లి క్ గా ఉద్దాటించారు. 

(ప్రభుత్వం వారి [కూరాతి "కూర విధానాలతో (ప్రజానీకం నైతి 
కంగా పతనం కాకముందే మేము తీసుకున్న చర్య సాఫల్యాన్ని సాధిం 

చిన్నా తిరిగి (ప్రజలలో శాంతి భద్రతలు నెలకొల్పబడే పర్యంతమూ 
మేము ఎంతో ఆ(తుతతో సంచరించాము. ఉద్యమం అస్పట్లో విర 
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మింసజేయకుండా అల్లాగే సాగించిఉం పే, అధికారులు అవలంబించిన 

దమన విధానం ఫలితంగా (పజలలో నిరుత్సాహం బయలుదేరి, నై తిక 

పతనం జరిగిఉంటే, తిరిగి వారిని ఉ_తైజపరచి దారిలో పెట్టడానికి 

యుగాలే స్తిది. సకాలంలో ఉద్యమ విరమణజేసి (సజలలో ఐక్యాన్నీ, 

జాతీయ భావాన్నీ మంచి స్థాయిలో నిలబెట్టి గలిగిన కారణాన్నే, 

1929 వ సంవత్సరంలో శాసన ధిక్కార సంఘం (Civil Dis- 

obedience) వారి రాక సందర్భంలో జారీ చేయబడిన 144 వ సెక్షన్ 

ఉల్లంఘన జరగడమూ, సుమారు మూడువందలమంది వరకూ నిర్బోం 

దింప బడడమూ జరిగింది. 

గుణపాఠం 

ఈ సన్నుల నిరాకరణ ఉద్యమ విరమణ జరిగిన సెక్కు 

సంవత్సరాల అనంతరం లార్డ్ వల్లి ౦గ్డన్ గుంటూరు సందర్శించడం 

జరిగింది. గుంటూరు వౌ న్లవ్యులు ఉత్సాహంగానే తనను ఆహ్వానిసారని, 

అనుకున్నట్లున్నాడు, పాపం! మూయబడిన తలుపులూ, ఖాళీ వీథులూ 

మాత్రమే ఆయన్ని ఆహ్వానించాయి. విరమణ, లొంగువాటు అన్నవి 

ఓటమికి చిహ్నాలు కావు. నిజానికి సకాలంలో తీసుకున్న చర్య లొంగు 

బాటుకే దారితీసిన అది (ప్రజలలో నూతన వై తన్యాన్నీ, బలాన్నీ, గ 

ఉదేకాన్నీ కలుగజెయ్యడానికి ఎంతయినా ఉపకరిస్తుంది. గుంటూరు 
పన్నుల నిరాకరణ ఉద్యమమూ, విరమణా పై సత్యాన్నే చాటాయి. 

- నిర్మాణ కార్య కమ ఫలితంగా, (ప్రత్యామ్నాయ పరిపాలనా విధానానికి 

(ప్రజలు సిద్దపడ గలిగిననాడు ఎటువంటి ఉద్యమం అయినా ఘనవిజ. 

యాన్ని సాధిస్తుంది. పన్నుల నిరాకరణ, ఆస్తుల జప్పులూ, వేలాలూ 

మున్నగు లావాదేవీలకు దారి తీస్తుంది. అందువలన "4క్షస్మృతులను 

ఉల్ల ౦ఘించి జై ళ్ళకు వెళ్ళడం సులభం. 1921 లో (ప్రభుత్వం వారు 

తీసుకున్న విపరీత చర్యల ఫలితంగా నిర్మాణ కార్యక్రమం ఆగిపోయి 

ఉండకపోకే, దేశం ఎన్నో విధాల ముందడుగు వేసి ఉత్పన్నం కాబోయే 

పరిస్థితులకు సిద్దపదే ఉండేది. 
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రెదథ రాస్ట్రాయ కాం గెసు 

తొలి సమావేశానికి అధ్య వత 

నాగవూరు కాంగెనులో ఆమోదింసబడిన (ప్రతిపాదనల కారణం 

గానే కేరళ రాష్టియ కాం(గసు సంఘంకూడా ఉద్భవించింది. 

ఆ కాంగసుచే ఆమోదింపబడిన మొదటి కాం(గాసు సంఘం ఆంధ్ర 

రాష్ట్రానికి సంబంధించిన దన్న సంగతి చదువరులకు తెలిసినదే. కేరళ 

రాష్టియ (పథమ కాం గసు సమావేశం ఒట్టసాలియంలో జరిగింది. 

మలయాళ మిత్రులు నన్ను ఆ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించవలనిన 

దని కోరారు. జార్జి జోసఫ్ ఇంకొకచోట అధ్యక్షత వహించవలసి 

వచ్చింది. అప్పటికి మలయాళదేశం కూడా చాలా ఉ_త్తేజపూరితంగానే 

తయారయింది. గాంధీగారి ముందడుగుతో కేరళ రాష్ట్రీయ నాయకుల, 

"సేవకుల శ క్తి బాగా పుంజుకుంది. ఖిలాఫత్ ఉద్యమానికీ, న్వరాజో ఖ్ 

ద్యమానికీ "సన్నిహిత సంబంధం సమకూరడాన్ని, ఆ రోజులలో 

హిందూ- మహమ్మదీయ మతి తారస్థాయి నందుకుంది. మలయాళ 

దేశపు అన్ని (ప్రాంతాలనుండి. ఆ సమా వేళానికి (పతినిధులు వచ్చారు. 

ఈ రాజకీయ నమరంలో మలయాళ స్త్రీలు బాగా ముందంజ వేశారు. 

ఏ దృకృథంనుంచి చూసినా యీ నమావేశం విజయవంతమయిందనే 

చెప్పాలి. హిందూ మహమ్మదీయ సఖ్య సాధనకు నంబంధించిన 

ఫలితాలు మిన్నుముట్టాయి. 

1921.22 సంవత్సరాలలో థాదీ ఉద్యమం బాగా సాగించగలిగిన 

జిల్లాలలో మలబారు ఒకటి. అప్పట్లో హిచ్కాక్ అనే ఆయన అక్కడ 

జిల్లా పోలీసు నూసరించెండెంటుగా వుండేవాడు. తాను ఆ జిల్లాలో 

ఉన్నంత కాలమూ అక్కడ రాజకీయ చె చె తన్యం తల ఎ త్త కూడదనేదే. 

ఆయన వాంఛ, మాహ్లాల పరిస్టితి కదిపితే రాజుకునేటట్లుగా ఉండడాన్నే 

ఎక్కడ ఏవిధంగా కోంపలంటుకుంటాయో అన్న నీతీకూడా ఆయనకు 
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ఉండేది. మంయాళ దేశంలో ముస్ఫయి సంవత్సరాల కొకసారి విషవ 
జ్వాలలు (పజ్బరిల్ల డం పరిపాటి అయింది. ఎ దెల్లా ఉన్నా మలబారు 

జిల్లాలో జరిగిన మొట్టమొదటి కాంగ్రెసు సమావేశం ఫల్మపదంకావ 

డర ఆయన సహించలేకపోయాడు. 

నేను ఒట్ట పాలియం జేరేసరికి ఏదో విధంగా పోలిసువారు 
ఆ సమావేశం జరక్కుండా అడ్డగిసార నే భావం నా మనస్సులో నాటు 

కుంది, కాని అటువంటిదేమీ జరుగలేదు. సమావేశం ముగిసే లోపల 

ఏదో విధంగా శాంతిని భగ్నం చెయ్యడానికి కొందరు వ్యక్తులు నియ 

మింసబడ్డారు. “స్వరాజ్య” పష్మతికా సంపాదకీయవర్షానిక చెందిన అబ్దుల్ 

హమీద్ ఖాన్ నాతోపాటు సై సమావేశంలో పాల్గొన్నాడు. హమీద్ 

వాన్ దరిమిలా చెన్నపట్నంలో ముస్సి ంలీగు 'హాయకుడు కూడా 

అయ్యాడు. ఆ సమావేశం సాంతం అయ్యే లోపల మేము తలచి 

నట్లుగా ఏ సంఘటనా జరక్కపోవడం మా కందరికీ ఆనందం కలి 
గించంది, 

పోలిసువారి జులుం . 

కాని సాయంత్రపు సమావేశం ముగిసే లోపల కొన్ని చిన్న 

చిన్న సంఘటనలు జరిగాయి. ఆగామంలో సంచరిస్తూ ఉన్న హిందూ 

మహమ్మదీయ కాం(గైను పకీయుల్ని కొందరు దుండగులు అల్లరి 
పెట్టదమూ, కొట్టడమూ జరిగింది. (గ్రాడ్యుయేటూ, లా కాలేజీ లెక్చె 

పి. గోవిందమేనోన్ అల్లుడూ, పెద్ద మనిషీ అయిన (శ్రీరామున్నీ 

ge అనే ఆయన ఆ సమయంలో మేయిన్ రోడ్డు గుండా హమీద్ 

కాన్తో కలిసి వెడుతున్నాడు, కాన్ఫరెన్సు కాలంలో శాంతిని కాపా 

డడం కోసం అంటూ మల్లపురం నుంచి కొందరు పోలీసువారు ఒట్టి. 

పాలియంకు రావింపబడ్డారు. కొందరు పోలీసువారు రామున్ని మేనోన్నీ, 

హమీద్ ఖాన్ నీ అపుజేసి, అడ్డదిడ్డపు అసభ్య (ప్రశ్నలు వేశారు. అబ్లుల్ 

హమీద్ ఖాన్ తాత్వికంగా చాలా “గొప్పవాడు. రామున్నీ మేనోన్ మూర్తీ ర్రీ 

భవించిన సాధుసజ్ఞనుడు, పోలీనువారు కొన్ని (ప్రశ్నలు చేశాక రామున్నీ 
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చేనోర్'' రెండు దవడలమీదా లెంపకాయలు వేశారు. ఎల్లాగో దెబ్బలు 

తినకుండా హమీద్ ఖాన్ తప్పించుకున్నాడు. రామున్నీ మేనోన్నిఉదేక 

పరచడం కషం. ఆయనిది, ఒక చెంపమీద కొడితే రెండో చెంప 
చూపించే తత్వం. వారుభయులూ ఉ(ద్రేకపడని కారణంగా అది అంత 
టితో ఆగింది. కాన్ఫరెన్స్ ముగిసే లోపలనే వారిద్దరూ తిరిగివచ్చి 

జరిగిన ఉదంతం అంతా సభలో నివేదించారు. జరినీన ఉదంతాన్ని 

రామున్నీ మేనోన్ చెపుతూ ఉంతే, సభలోవారికి ఉదేకం జనించింది, 

అదే సమయంలో కొన్ని వీధులలో పోలీసులు మా ప్లాలమీద 

చెయ్యు చేసుకున్నారు. పోలీసుల చేతులలో దెబ్బలు తిన్న “మంచి 

బలమూ, ఒడ్డూ పొడుగూ ఉన్న ఒక మాప్పాని కొందరు మిత్రులు 

సమా వేశంలోనికి తీసుకు వచ్చారు. ఆయన నిజంగా మంచి బలశాలి, 

ఆర్తురు జనం మూక వుమ్మడిగా ఒకేసారి ఆయనమీద విరుచుకు పడ్డా 

నిగహించుకో గల బలం ఆయనకుంది. మెగా ఆయన బెల్లులో ష్ వా 

రుంది. అదృష్ట వళాత్తూ ఆయన ఆ కె జారుని పోలీసువారిపై (పయో 
గించలేదు. ఆ గలాటాన ఆపుచేయగలిగిన కొందరు వ్య క్వ కులు ఆయన్ని 
కాన్ఫ అన్ను లోనికి తీసుకువచ్చారు. ఆయన చాలా ఉ(దేకంగా ఉన్నాడు. 

ఒక్క ఉదుటున వెనక్కి వెళ్ళి కక్ష సాధిద్దాం అనే (ప్రయత్నంలో ఆయన 
ఉన్నాడు. కాని కొందరు మిత్రులు ఆయన్ని బలవంతంగా నిరోధిం 

చారు. ఒక్క ఉదుటున బై టకు పోవాలని ఆయన తలచినస్పుడు 

వారంతా కలసి బలవంతంగా ఆయన్ని పడుకో బెట్టారు. కొన్ని సంవ 

త్సరాలనుంచీ రాజ్యనభా సభ్యుడుగా ఉంటున్న సయ్యద్ మూ రాజా 
సాహెబుగారు ఆనాటి సభలో మాతోపాటు ఉన్నారు. ; ఆయన తిరుచి 

నివాసి, బలవంతంగా పడుకో బెట్టబడిన ఆ ఆసామీ ఛాతీమీద మూ రాశా 
కూర్చుని శాంతి వచనాలు పలకడం ఆరంభించాడు, నాగపూరు 

కౌర్యగెసు ఆమోదాన్ని పొందిన అహింసా విధానం గురించి బోధచేస్తూ 
మొత్రానికి ఎల్లాగయితేనేం ఆయన్ని శాంత సరచారు. 

ఏశేగాక ఆనాడు అనవసరంగా పోలీనుల చేతలలో దెబ్బలు. 
తిన్నవారు యింకా ఉన్నారు. వారూ కాన్ఫ రన్సులోనికి పరుగుపరుగున 
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వచ్చి సంగతి సందర్భాలు విన్నవించుకున్నారు. కాన్ఫరెన్సు జరుగు 

తూండగా రిపోర్టయిన యీ సంఘటనలు సమావేశంలో నొట్లొ ౦టూ 

సున్న చాలామంది కీ ప్రీ పురుషులను ఉ్న దేకపరచాయి. అనాటి సాయంత్రం 

మా సమావేశం ముగిసే లోసల ఎల్లాగయినా అల్ల రిపె ట్ర, ఆఖరు నిమి 

షంలోనయినా నమావేశం గల్ల ంజు కలుగజేసి సొగకుండా చెయ్యాలన్న 

పోలీసువారి కుత౦(తమె ఈ సంఘటనల కన్నింటికీ కారణమన్నది 

అందరికీ అర్హమయిపోయింది. 

ఊరేగింవు నాయకత్వం 

వశే ఇంకో సభకు అధ్యక్షత వహించిన మిత్రుడు జార్డి జోనఫ్, 

ఆ సభ ముగించుకునివచ్చి, ఇక్కడ సమాచేశమయిన స్త్రీ పురుషుల. 
నందరిసీ చిన్న చిన్న జటుగా దొడి గుమ్మం ద్యారా బయటికి పంపడం 

య టె 

మంచిదని నాతో అన్నాడు. నేనా అభిప్రాయాన్ని ఎగతాళి చేశాను. 

సమావేశం సాంతం అయ్యేవరకూ సభ్యులను శాంతంగానూ, నిశ్చలం 

గానూ కూర్చోవలసినదిగా కోరుతూ కొంత తడవు నేను ఉపన్యసిం 

చాను. అంతేకాదు. సమావేశానంతరం ఆయా సంఘటనలు జరిగిన 

ముఖ్యవీథులగుండా ఊ రేగింపుగా సభలోని (ప్రముఖ నాయకులంతా 

వెళ్ళాలనీ సూచించాను. నభను శాంతంగా తుదివరకూ సొగించమనీ,.. 

అంతవరకూ ఎవ్వరూ కదల రాదనీ కోరాను. 

సభానంతరం, నేను స్యయంగా ముందుండి నాయకత్వం 

వహిస్తూ సభలోని ముఖ్యుల నందరినీ ఊరేగింపుగా ఒట్ల పాలియం 

ముఖ్యవీథులన్నింటిలోనూ నడిపించాను. (ప్రజలలో నాటుకున్న విశ్వా 

సాన్నీ, ఆత్మశ క్రిని అణగ్యదొక్కలేమని పోలీనువారు (గ్రహించారు. 

సమావేశం సాంతం అయ్యేలోపల పోలీసుల కారణంగా జరి 

చిన యీ అల్లరులను విచారించడానికిగాను ఓక ఉపనంఘాన్ని నియ 

మించాము. అ ఉప సంఘానికి నేనే అధ్యకుణ్ణి. కొంతమంది ఇతర 

(పముఖులతోపాటు ఎల్. ఐ. సుబ్బరామయ్య అనే పాల్ ఘాటు న్యాయ 

వాది కూడా యీ ఉప సంఘ సభ్యుడుగా ఎన్నుకోబడ్డాడు. 
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' మామీద హిచ్కాక్ చావా 

సమావేశం పూర్తి కాగానే విచారణ (ప్రారంభించాం, ఒట్ట 

పాలియం వదిలే లోపల సెకరించగల నాత్యాన్నంతా పూర్తిగా రికార్డు 

చేశాము, విచారణ అనంతరం రిపోర్టు (వాశాము, ఆ జిల్లాలో డి.యస్. 

పి.గా పనిచేస్తూ ఉన్న హచ్ కక్కే, ఆ రోజున కాంగెను వారిపె 

జరుపబడిన చర్యల కన్నింటికీ పూర్తిగా బాధ్యుడనే నిర్ణయానికి 

వచ్చాము. 

కమిటీ మెంబర్ల మందరమూ ఆ రిపోర్టుమీద సంత కాలు 

చేశాము. ప్రచురణార్హం ' దానిని చెన్నపట్న మందలి హిందూ"పషతిక 

వారికిచ్చాము. మా రీపోర్లూ, అందలి అంశాలూ వేశంలో బాగా అల 

జడిసి కలుగజేశాయి. కౌం(గసువారిని కొట్రంది పోలీసులే, వారు అలా 

_ కొట్టడానికి పోలీసు డిస్టక్టు సూపరిం అెండెంటు (10. ఏ Pp. గారి 

(ప్రోద్సలమే కారణమనీ, ఆయన పరోక్ష చర్యల మూలంగానే యీ 

సంఘటనలూ, పోలీసు చర్యలూ జరిగాయని మా రిపోర్టులో ఉంది. 

- తర్వాత కొంతకాలానికి హిచ్కాక్ నాకూ, తదితర కమిటీ 
సభ్యులకూ, మా రిపోర్టులో తన'పై (వ్రాసిన పరువు నష్టప్ప వాక్యాలు 

తొలగించవలసినదనీ, తొలగించని పక్షంలో పరువునష్టం దావా మా 

పై 'వేయబడుననీ ఇప్పించిన లాయరు నోటీసు మా కందింది. నోటీను 

మా కందిన అనంతరమే మా రిపోర్టు కాపీ ఒక దానిని గాంధిగారికి 
పంపించడం జరిగింది. నోటీసు (ప్రకారం మా పై తీసుకొనదలచిన 
చర్యకు ఎదురు చూస్తున్నామని నేను వారికి జవాబు (వ్రాశాను. సత్య 
గోవుల లాంటి కాంగెను వారిని తన (పోత్సాహంతో పోలీసువారు 
కొట్టారంటూ మా రిపోర్టులో వ్రాసి, తనపై అనవసరంగా నిందమోపి 

తనకు పరుపు నష్టం కలుగజేసిన కారణంగా, మెము పరువు నష్టం 

(కింద ముప్పది వేల రూపాయలు యివ్యవలసి ఉంటుందని, కాలికట్ 

సబ్ కోర్టులో పొచ్ కాక్ మౌపై దావా వేశాడు. చట్ట రీత్ర్యా తన దావా 

చెల్ల దంటూ నేను (వాసిన లిఖిత వాజ్మూలాన్ని పరిశీలనార్థం గాందీ 

గారికి పంపించాను. 



216 నా జీవిత యాత్ర-2 

కోర్టుల విషయంలో గాంధీగారి సలహా 

నేను వ్రాసిన శే "సీట్ మెంట్ చాలా చిన్నదే, అందులో చట్ట బద్ద 

మయిన మెలికలున్నాయి (legal pleas). నేను వాపిన డ్రాన్ మీద 

గాంధీగారు రెండు అడ్డ గితలుగీసి “ఇది చట్టాన్ని అనుసరించి తీసుకో 

దలచిన రక్షణ చర్య. ఇటువంటి రక్షణ చర్యలకు నేను అంగీకరించను, 

ఆ కోర్డువారికీ యీ కేసు విచారణ చెయ్యడానికి హక్కు ఉందో లేదో 

మాత్రమే చూచుకోండి” అంటూ వ్రాసి నా కాగితాలు నాకు త్రిప్పి 

పంపించి చేశారు. నాగపూర్ కాం గెసులో నిర్ణయించుకున్న (త్రివిధ 

బహిష్కరణ కార్యక్రమానికి అనుగుణంగానే, గాందీగారు నా కాగితం 

మీద [వ్రాసిన సూచన ఉంది. ఈ విషయం మొదట్లో నాకు గుర్తుకు 

రాలేదు. నిజానికి గాంధీగారే కదా కాంగెసుకు కర్త "ర, భ ర్త అన్నీను. 

అందుకనే ఆయన అభిప్రాయాన్ని కోరుతూ నా కాగితాలు ఆయనకు 

పంపించాను. గాందీగారి అధిపాయంకో నేనూ ఏకీభవించాను. “నాకు 
సంబంధించినంతవరకూ ఈ కేసు విచారణ చెయ్యడానికి మీకు అధి 

కారం .లేిదంటూ [వాయబడిన సైట్ మెంట్ మాత్రమే నేను దాఖలు 

చేశాను. రెండవ (ప్రతివాది అయిన ఎల్. ఐ. సుబ్బరామయ్య కాంగెను 
సభ్యుడు కాదు గదా! తాను కాం(గను నియమావళికి బద్దుడను అంటూ 

ఎప్పుడూ యే విధంగానూ కాం(గెసులో జేరని వ్య క్రి ఆయన. అందు 

వలన లా పాయింట్లు ఆధారంగా, దావా చెల్లదంటూ ఆయన వాదన 

తీసుకువచ్చాడు. సుబ్బరామయ్యగారి వాదన కారణంగా ఆయనకు సంబం 

ధించి నంతవరకూ దావా విచారణ జరిగింది. హిచ్కాక్కు అను 

కూలంగా దావా డ్మికీ అయింది. 

ఇరుకున పెట్టిన సుబ్బరామయ్య అప్పిలు 

(క్రింది కోర్టువారి తీర్చు న్యాయమయినదీ, చట్టబద్దమయినదీ 

కాదంటూ సుబ్బరామయ్యగారు "హైకోర్టులో అప్పీలు. చేశారు. నా 

ప్రాక్టీసు ముమ్మరంగా సాగే రోజులలో నా సహచరుడుగా ఉంటూ 

ఉండే కీ. శే. టి. ఆర్. రామచంద్రయ్యరు, నుబ్బరామయ్యగారి ప్లీడరు. 
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(కింది కోర్టులో సుబ్బరామయ్యగారు మా దర్యాపూ, (వ్రాసిన రిపోర్లూ 

అంగీకరించివున్న కారణంచేత, [క్రింది కోరు తీర్చుమీద అపీలు చేయ 

డానికి సావకాశం లేనందువల్ల, రామచం(ద్రయ్యరు ఒక [కొత్త ఎత్తు 

ఎతాడు. “ఏచారించాము, రిపోర్టు (వాశాము'” అన్నంత మాత్రాన 

మా క యింటు దోషికాడు, ఆయన ఆ రిపోర్టు మీద సంతకం చేళాడా 

లేదా "అన్నదే ముఖ్యం అంటూ వాదన లేవరీశాడు. అంచే సుబ్బ 

రామయ్యగారు పెట్టకపోయినా, అనుమతించకపోయినా, వారికి తెలియ 

కుండా, వారి సంతకం నేను ఫోర్తరీ చేశానన్న మాట! ఆఅ వాదన 

సారాంశం అంతేగా? శేసు విచారణ జరిగిన (రంది కోర్టులో యో 

వాదన రాలేదు, మొట్టమొదటి సారిగా యీ వాదన అపీలు “కోర్టులోనే 

వచ్చిన కారణంగా, ఈ పాయింటును మేము చర్చించము అని ఖండి 

తముగా హైక్ కోరువారు చెప్పడం న్యాయం. ఈ అప్పీలు ఇరువురు 

జడ్దిల సమక్షంలో విచారణ కావాలని కోరివుండిన కారణంగా, ఇది 

ఇద్దరు జడ్డీల ముందుకు వచ్చింది. ఆ ఇద్దరు జద్దలలోనూ ఒకరు 

రామేశంగారు. ఆ రిపోర్టులో తన క్ష యింటు ఎప్పుడూ సంతకం 

పెట్టి యుండ లేదంటూ (వాసిన అఫిడవిట్టును టి. ఆర్. రామచంద్ర 

య్యరు దాఖలు చేయడానికి ఇరువురు జడ్రీలూ అంగీకరించారు. ఈ 

అఫిడవిట్లు కోర్టులో చచివబడిన సందర్భంలో కోర్టులో విచారణకు 

గాను కూర్చున్న రామెశంగారు తన జద్ది స్థానంనుంచే, అప్పటి: 

వరకూ ఈ సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమ నాయకులమీద తనరు మంచి 

విశ్వాసం ఉండేదనిన్నీ, ఈ అఫిడవిట్లు విన్నాక కాం(గెను. నాయకు 

లపై తనకు ఏర్పడిన సదభిపాయం మార్చుకోవలసి వసోందనీ 
అన్నాడు. 

సాగుతూ ఉన్న కోర్టు విధారణ ఎప్పటి కప్పుడు అన్ని సేవ 
లోనూ రిపోర్లయ్యేది. దీనో నా పరిస్టితి చాలా ఇరుకున wees 

(బిటిషువారి కోర్టులలో ఎంకమా(త్రమూ నమ్మకము లేదని అంటూ, 

కిందికోర్టులో నేను హాజరుకాని కారణంగా, ఇప్పుడు నేను హైకోర్టులో 

T1 



/ 
మౌవ్హా తిరుగుబాటు : నా రిపోర్టు 

పంలబారుదు సంబంధించిన ఇంకో ముఖ్యమయిన ఉదంతం 
1921 నాటి మాపా తిరుగుబాటు. ఒటపాలియం సమావేశ సంద 

ర్భంలో హిచ్కాక్ను గురించీ, ఆయన విధానాలను గురించీ ఉద్దా 

టించి ఉన్నాను. నిజానికి ఒట్టపాలియం సమావేశం జరిగిన రోజుల 
లోనే మాస్తా తిరుగుబాటు జరిగి ఉండవలసింది. కాని అప్పట్లో 'మేమం 
దరమూ కోలిసి కట్టుగా అవలందించిన పద్దతులూ, తీసుకున్న ఆనశ్యక 

చర్యలూ, జ్యాగత్తలూ మున్నగునవన్నీ ఆనాటి వాతావరణాన్ని (ప్రశాం 

తంగా ఉంచడానికి సహాయపడ్డాయి. ఆ కారణంచేత అప్పట్లో ఏవిధ 

మయిన అల్లర్లూ ఉత్పన్నం కాకుండా చూడ గలిగాము. 

కొంతకాలం తర్వాత కాం(గస్, ఖిలాఫత్ ఉద్యమ (ప్రచారాలు 

ముమ్మరమయి హిందువుల, మహమ్మదీయుల దృష్టిని ఆ కక సమ 

యంలో, ఎల్లాగయినా ఈ ఉద్యమాలమ (తోసి రొజనాలనే "ఉద్దేశం 

హెచ్ కాక్ "బుర్రలో (వవే?ించింది,. ఈ ఆలోచనలో హిచ్ “కాక్ 

తిసుకున్న ప్రప్రథమ సత్వర చర్య 144 న సెక్షను (వకారం ఆంక్షలు 

విధించడం. రీ ర్రిశేషలయిన మౌలానా యాకుబ్ హు స్పేన్, ౩, మాధ 

వన్ నాయర్ల కూ, " ఇంకొక (ప్రఖ్యాత న్యాయవాది గోపాలన్ మేనోన్ కూ, 
మొహిద్దీన్ కోయాకు ఆ 144వ సెక్షన్ కింద విధించబడ్డ ఆంక్ష 

(ప్రకారం, వారు మలయాళ దేశమందలి ఇతర (ప్రాంతాలకు వెళ్ళ 

రాదంటూ ఆర్డర్లు జారీచేశాడు. వారు నలుగురూ కూడా ఆ ఆంత్షను 

ఉల్ల ఘించి, తలో ఆరుమాసాల జైలు శిక్షకు లోనవడమూ జరిగింది. 
ఈ నిర్పంధాలూ, శిక్షలూ అన్నవి 'మలబారులోని కాంగెస్ ఉద్య 
మానికి దోహదాన్ని ఇచ్చాయి. 

నాకూ మలదారుకూ ఉన్న సంబంధాలు కాలం గడచిన కొద్ది 

ఇంకా ఇంకా నన్నిపితం అయ్యాయి. ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత్ 

ఇప్పుడు ౪ 1921. 22 నంవత్సరాలలో నేను మలబారులో ఏఏవ తావు 

లలో, ఏయే సభలలో పాల్గొని ఉపన్యసించానో చెప్పడం దుర్గ భమె, 
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డిక్షను లేదంటూ వాదించిన నా విధానమూ, తన్ను తాను డిపెండ్ 

చేసుకుంటూ (కంది కోర్టులో సుబ్బరామయ్య తీసుకువచ్చిన తిక 

మకలూ, హెకోరులో తీసుకురాబడ్డ అబద్దపు అడ్డంకులూ, మున్నగు 

నవన్నీ హిచ్కాక్కు బాగా అవగాహన అయిఉండాలి, క్రిందికోర్టు 

లోనూ, హెకోర్టులోనూ తన పక్షాన్నే ఇవ్వబడిన తీర్చూ, నా జ్యూరిస్ 

డిక్షన్ అభ్యంతరమూ గమనించికూడా, నా పెన డికి అమలుపరచ 

డానికి హొద్ కాక్ ఎప్పుడూ (ప్రయత్నించలేదు. డి క్రీ హోల్తరు తన 

చేతులతోనే డి క్రీని చంపుకున్నాడన్న మాట. సుబ్బరామయ్యమీద డిక్రీ 

అమలు జరిగిందో లేదో, దాని గతి యేమయిందో తెలుసుకోవడానికి 

నేనెప్పుడూ (ప్రయత్నించలేదు. ఏదో అయిఉంటుంది, ఏమయితే మన 

కెందుకు అనే భావమే ఆడిక్రీ విషయంలో నాకు కలిగింది. ఏది 
ఏమయినా జీవితంలో ఇది ఒక మంచి అనుభవం. 

సహాయనిరాకరణ ఉద్యమ (పారంభదశలో గాంధీగా రిచ్చిన 

ఒక ఉపన్యాసంలో, పై ఉదంతాన్ని పేర్కొంటూ, ఆ సందర్భంలో 

ఆయన, నాకు, సలహాహవంగా సివిలు కోర్టులలో పెట్ట తగ్గ వాదనా 

విధానాన్ని సూచించానని చెప్పారు. అంటే ఈ కోర్పులలో నాకు 

నమ్మకం లేదు. ఈ కేసు విచారించడానికి ఈ కోర్డు వారికి హక్కు 

లేదు మున్నగు నినాదాలన్నమాట! ఆ సందర్భంలో ఆయన త్రివిధ 

బహిష్కరణ అం ప యేమిటో చెబుతూ, సహాయ నిరాకరణ వాదుల పై 

ఏవేని కేనులు కోర్టులలో మోపబడినప్పుడు,: కౌం(గసువారు అవలందింప 

వలసిన విధానానికి ఉదాహరణగా, ఆనాటి కేస్తూ తానిచ్చిన సలహా ఆ 

సందర్భంలో ఉటకించారన్న మాట! ఈ ఉదంతాన్ని గాంధీగారు తమ 
ఉపన్యాసంలో చెపుతూన్న సందర్భంలో నౌ (పక్క_నే నిలిచిఉన్నవల్ల 

భాయ పాల్ గారు, “ఏమిటి నిన్నుగురించి అంటున్నారు అంటూ 
అతి మెల్లిగా; రహస్యంగా అడిగారు. ఇట్ట ఉదంతాల కారణంగానే 
గాంధిగారికి సన్నిహితుడ నవడమూ, 1922 లో ఆయన అరెస్టయి 
నిర్పంధింపబడే వరకూ ఆయన్ని వెన్నంటి ఉండడమూ సంభవించోయి. 
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పంలబారుదు సంబంధించిన ఇంకో ముఖ్యమయిన ఉదంతం 
1921 నాటి మాపా తిరుగుబాటు. ఒటపాలియం సమావేశ సంద 

ర్భంలో హిచ్కాక్ను గురించీ, ఆయన విధానాలను గురించీ ఉద్దా 

టించి ఉన్నాను. నిజానికి ఒట్టపాలియం సమావేశం జరిగిన రోజుల 
లోనే మాస్తా తిరుగుబాటు జరిగి ఉండవలసింది. కాని అప్పట్లో 'మేమం 
దరమూ కోలిసి కట్టుగా అవలందించిన పద్దతులూ, తీసుకున్న ఆనశ్యక 

చర్యలూ, జ్యాగత్తలూ మున్నగునవన్నీ ఆనాటి వాతావరణాన్ని (ప్రశాం 

తంగా ఉంచడానికి సహాయపడ్డాయి. ఆ కారణంచేత అప్పట్లో ఏవిధ 

మయిన అల్లర్లూ ఉత్పన్నం కాకుండా చూడ గలిగాము. 

కొంతకాలం తర్వాత కాం(గస్, ఖిలాఫత్ ఉద్యమ (ప్రచారాలు 

ముమ్మరమయి హిందువుల, మహమ్మదీయుల దృష్టిని ఆ కక సమ 

యంలో, ఎల్లాగయినా ఈ ఉద్యమాలమ (తోసి రొజనాలనే "ఉద్దేశం 

హెచ్ కాక్ "బుర్రలో (వవే?ించింది,. ఈ ఆలోచనలో హిచ్ “కాక్ 

తిసుకున్న ప్రప్రథమ సత్వర చర్య 144 న సెక్షను (వకారం ఆంక్షలు 

విధించడం. రీ ర్రిశేషలయిన మౌలానా యాకుబ్ హు స్పేన్, ౩, మాధ 

వన్ నాయర్ల కూ, " ఇంకొక (ప్రఖ్యాత న్యాయవాది గోపాలన్ మేనోన్ కూ, 
మొహిద్దీన్ కోయాకు ఆ 144వ సెక్షన్ కింద విధించబడ్డ ఆంక్ష 

(ప్రకారం, వారు మలయాళ దేశమందలి ఇతర (ప్రాంతాలకు వెళ్ళ 

రాదంటూ ఆర్డర్లు జారీచేశాడు. వారు నలుగురూ కూడా ఆ ఆంత్షను 

ఉల్ల ఘించి, తలో ఆరుమాసాల జైలు శిక్షకు లోనవడమూ జరిగింది. 
ఈ నిర్పంధాలూ, శిక్షలూ అన్నవి 'మలబారులోని కాంగెస్ ఉద్య 
మానికి దోహదాన్ని ఇచ్చాయి. 

నాకూ మలదారుకూ ఉన్న సంబంధాలు కాలం గడచిన కొద్ది 

ఇంకా ఇంకా నన్నిపితం అయ్యాయి. ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత్ 

ఇప్పుడు ౪ 1921. 22 నంవత్సరాలలో నేను మలబారులో ఏఏవ తావు 

లలో, ఏయే సభలలో పాల్గొని ఉపన్యసించానో చెప్పడం దుర్గ భమె, 
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కాని ఆ సమావేశాలలో వందలూ వేలూగా మాస్తాలు పాల్గొ నేవారని 

మాత్రం కచ్చితంగా చెప్పగలను. ఆ రోజులలో "కాం(ను. ఖిలాఫత్ 

ఉద్యమాల మూలంగా, దినదినాఖివృద్ది గాంచుతూన్న హిందూమహ 

మ్మదీయ సామరస్యం వలన అత్యల్బకాలంలోనే మనకు స్వరాజ్యం 

సిద్ది స్తుందని మాతం మనస్సూ ర్హిగానూ, (తికరణ కుద్దిగానూ నమ్మాను. 

దక్షణ హిందూ దేశానికి సంబంధించి నంతవరకూ మలభబారే 

ముఖ్యమయిన మహమ్మదీయ కందం. అక్క_.డ అతి విసారంగా 

మహమ్మదీయులున్నారు. హింమా.మహమ్మదీయ సామరస్య సాధన 

కృషికి 1921.22 లోడ త్త హిందూస్టానంలో గట్టి దెబ్బ తగలకుండా 

ఉండి ఉంకునూ, 1917 లో మాంటేగో గారికి సమర్పించిన, కార్య గెస్_ 

లీగ్ (పతిపాదనలతో మహమ్మదీయులు సంతుష్టి చెంది ఉంపేనూ, ఈ 

దేశం దొమినియన్ సైటస్గాని, పూర్ణ స్వాతంత్ర్యాన్ని గాని యేనొదో 

పొంది ఉండేది. ఈ సందర్భంలో మలబారులో హందూ _ మహమ్మ 

నీయ సామరస్య సాధన యత్నాలు ఏలా విచ్చిన్నం అయ్యాయో 

కాస్తంత వి స్తరినాను. 

(పాణాలకు తెగించిన పర్యటన 

మలయాళ దేశంతోటీ, దేశీయలతోటీ నాకు మొదటినుంచీ 
సన్నిహిత సంబంధం ఉండడంచేత, ఈ మాష్తా తిరుగుబాటుకు సంబం 

ధించిన కారణాలన్నీ సమ్మగంగా పరిశీలించాలనే ఉద్దేశంతో నేనా 

(ప్రాంతం అంతా ఆ రోజులలో పర్యటించి ఉన్నాను, ఆ పర్యటిం 

చిన (పాంతాలలో మిలిటరీ హయాంలో ఉన్న (ప్రాంతం కూడా ఉంది, 

మాస్తా తిరుగుబాటు ఇంకా అప్పటికి ఆరంభ దశలోనే ఉంది. ఆరంభం 

అయందనే తొలివా ర్త అందగానే తిన్నగా కాలికట్ పట్టణానికి వెళ్ళా 

లనే ఉదేశం కలిగింది. “స్వరాజ్య పత్రికా స్థాపనలో నారు చాలా 

సన్నిపాతుడుగా. ఉన్న టి. వి. వెంక ట్రామయ్యర్ నాతోపాటు యీ పర్య 
టనలో పాల్గొనడానికి నన్ను అనుసరించాడు. అప్పట్లో తంజావూరులో 

మౌలానా యాకుట్ హుస్సేన్ గారి ఆధిపత్యాన, తమిళనాడు (పాంతా 

నికి చెందిన రాష్ట్రియ కాం గసు సమావేశం జరుగుతోంది. వెంక 
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(టామయ్యరూ, నేనూ తిన్నగా తంజావూరు వెళ్ళి, యాకుబ్ హుేో స్సన్ ని 

కలుసుకుని, మలదారులో (పారంభం అయిన మాప్లా తిరుగుబాటును 

గురించి చర్చించాము. వారూ మాతోబాటు ఉంటే మంచిదని నూచి 

చాము, తాను యీ కాం(గస్ సమా వేశంలో ఇరుక్కున్న కారణంగా 

మాతో కలిసి ఆ [పాంతాలకు రాలేననీ, మమ్మల్నిద్రరినీ తప్పకుండా 
వెళ్ళి సంగతి సందర్భాలు గమనించమని ఆయన (పోత్సహించాడు. 

సెనిక శాసనం 

మా కెవ్వరికీ మలబారులో ఉన్న పరిస్థితులుగాని, మార్షల్ లా 
అమలు పరచబడిన _పొంతం ఎల్లా ఉంటుందనిగాని యె మో(తమూ 

తెలియదు. నైనిక శాననం అమలులో ఉన్న (పాంతం ఎల్లా వుంటుందో 

ఊహీంచడానికయినా నాకు పూర్వానుభవం ఏమీలేదు." తంజావూరు 

నుండి తిన్నగా కాలికటుకు టిక్కటు తీసుకున్నాము. షోరనూరు చేరే. 
ల ౧౧ 

వరకూ మాకు ఏ విధమయిన అడ్డంకులూ లేకుండా (పయాణం చాలా 

సాఫీగానే సాగింది. మేము కాం(గైనుకు సంబంధించిన వ్య కులమన్న 

కారణంగా ఆ (పాంతాలలో అడుగు పెట్టడానికీ వీలుచేదనీ.. వెంటనే 

వెనక్కు వెళ్ళమనీ మమ్మల్ని ఒర మిలిటరీ అధి కారి ఆజ్ఞాపించాడు. 

మా కష్టాలకు ఆ ఆజై నాంది అయిందన్న మాట. 

“షోరనూరు సైషనులోని మొదటి తరగతి విశ్రాంతి గదిలో కూడా 
మమ్మల్ని కూర్చోనిద్వలేదు. మిత్రులు కొందరు సహాయం చేయడానికి 
ముందుకొచ్చారు. మేము సైషన్ అవరణ దాటి ఊళ్ళో ఉన్న ఒక 

ధర్మశాలలో (పవేశించాము. ఆ రాత్రికి అక్కడ ఉండి, పరిస్తితులు 

గమనించి, అవలంబించ వలసిన విధానం నిర్ణయించుకోవాలని మాకోరిక. 

కాని మిలిటరీ అధికారులు మమ్మల్ని వెన్నం'కే ఉన్నారు. మేమొక 

న్యతంలో మకాం చేశామన్న సంగతి (గ్రహించి వారు ఆ సృతం అధి 

కార్డ దగ్గరకు వెళ్ళి ఆ సత్రపు పరిసరాలలో కూడా మేము ఉండడానికి. 

వీలులేదనీ, వెంటనే ఖాళీచేసి బయటికి వెళ్ళిపోవాలనీ మాకు నోటీసు 
ఇవ్వవలసిందిగా వారికి ఆజ్ఞాపించారు. ఆ వూళ్ళో మాకు కావలసిన 

కాంగసు మిక్రులూ, అభిమానులూ ఉన్నా, మార్షల్ లా సరుమీద 
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మీలటరీవారు అమలు పరుస్తూ ఉన్న ఉద్దత విధానాలకు జడిసి, వారు 

మాకు నిలవనీడకూడా యివ్వడానికి నిరాకరించారు. 

షోరనూరులో కాంటగెనువారికి (ప్రత్యేక స్థావర మనేది ఏది 
లేదు. కాస్త సమీపంలో ఉన్న ఒట్టపాలియంలో మ్యాత్రం కాంగైను 
వారు తమ కార్యక్రమాలు సాగించడానికి వారి అధీనంలో ఒక యిల్లు 

ఉంది. మెము ఇరువురమూ ఎల్లాగో తంటాలుపడి సరిచయస్థుల సహా 

యంతో ఒట్టపాలియంజేరి, అక్కడవున్న “కాంగెస్ పాన్” లో 

విశ్రమించాము. 

ఆగంతకునితొ గడిపిన రాతి 

అదే సమయంలో పళ్చీమ గోదావరిజిల్లా నరసాపురం సివారు 

మత్సప్పరి నివాసి గుడిఇె మెట్ల ఆచారి అనే యువకుడు ఏలాగో తంటాలు 

పడి ఒట్ల పాలియంలోని “యీ ప్రాంతానికి రాగలిగాడు. మిలిటరీ 

(ప్రాంతంగా నిర్ణయింసబడక పోయినా ఒట్టి పాలియంలో కూడా 

కాం, గెనువారిని 'అనేక బాధలకు గురిజేశారు. " పోలీనువారి చేతులలో 

బాగా దెబ్బలుతిని ఎల్లాగో తప్పించుకు వచ్చి అతడు ఆత్మరక్షణకోసం 

ఈ “కాంగెస్ సౌస్”లో దూరాడు. మెము ఉభయులమూ, అచ్చటి 

కాం(గెసునారూ కూడా ఆ యువకుడు సి. ఐ.డి. పెద్దలలో ఒకడయి 

ఉండవచ్చుననీ పోలీనువారు చితిగ్గొ ట్రారనే సాకుతో" కాంగెసు ఆఫీ 

నులో చూరాడనీ అనుకున్నాము, 'నన్ను నమ్మించాలని అతడు ఎంతగా 

(పయత్నించినా అతని పలుకులు విశ్వసించలేకపోయాను. కాని అదే 

రోజున మిలిటరీవారి చేతులలో మేము అనుభవించిన ఇక్కట్ల దృష్ట్యా 
అతల వెళ్ళగొట్లలేక పోయాము. 

ఆ రాతి అతను అక్కడే పడుకుంటానని కోరితే కాదనలేక 

పోయాము. అవలంబించ తగ్గ విధానానికి మేము ఆర్మాతి ఒక పంథా 
వేసుకోవాలని అనుకున్నాము కాని అతడు సి. ఐ. ది, యేమోననే కాక 

ణంగా మా సంప్రతింపులూ, తర్జన భర నలూ మరునాటి ఉదయానికి 

వాయిదా వేసుకున్నాము. మేము బట్ట పాలియం చేరేసరికి, వెంక 

(టామయ్యర్ని వెంటనే సట్నం రావలపీనదని కోరుతూ, అతని భార్య 
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దగ్గరనుంచీ, కుమారుని వద్దనుంచీ కూడా మూడు టెలిగ్రాములు 
వచ్చాయి. కాని ఇంకా కొంఠకాలం నాతో ఉండి, సరస్పరం సహ 

కరించుకుందామనే అభ్మిపాయం వెంక్ట్టామయ్యురు వెళ్ళడించాడు. 

తిరుగుబాటు పరిస్టితినీ, మిలిటరీ చర లనూ బాగా ఆకళించుకుని 

ఉన్న ఆ (ప్రాంతీయులు, “మోటార్లు మున్నగునవి యేవీ రోడ్లమీద నడ 
వడానికి వీలుకాని పరిస్థితిని కలుగ జేయడానికి అవలంబించిన "విధానాన్ని 

(గహించి, మేము ఒప్ప పాలియంనుంచి కాలికట్టుకు కాలినడకనే జేరా 

లని నిక్నయించుకున్నాము. ఆ రోడ్డుదారిని కాలికట్టూ, ఒట్ట పాలియం 
(గామాల మధ్య దూరం ఆఅఆరవె సళ. 

య a౧ 

మెము ఉభయులమూ మరుసటి ఉదయాన్నే బయల్లై రాము, 

మాకు అచ్చటి విషమ పరిస్థితులు తెలియపు. కాలి నడకనే ఆ అరవది 
మైళ్ళు (సయాణం చెయ్యాలంటే కలిగే ఇబ్బందులూ, ఆటంకౌ లేవీ 

మాకు తెలియవు, 

ఆల్లా బియల్తేరి ఒక అయిదు మైళ్ళు వెళ్ళేసరికి మాకు ఆ దారిని 

నడచి వెళ్ళ డంలో ఎంత కష్టమున్నదో బోధపడింది. మాప్లాలలో చాలా 
మంది మిలిటరీలో పనిచేసి రొశరయినవా రున్నారు. వారు లోగడ 

యుద్దాలలో విదేశాలలో కూడా ా పనిచేసి ఉండడంవల్ల వారికి మిలిటరీ 

విధాసాలు కొన్ని తెలుసు. అందువల్ల వారు మున్ముందుగా రోడ్డు కిరు 

(ప్రక్కలా వుండే దాగా ఎదిగిన చెల్లనన్నింటినీ నరికి, వాటిని. దారికి 
అడ్డంగా, అడ్డదిడ్డంగా పడేశారు. ఆ అరవై మెళ్ళ పొడుగునా చెట్లన్నీ 

నరోకబడి దారికి అల్లా అడ్డంగా పడ వేయబడే ఉన్నాయి. ఆ దార రన్న 

యే విధమయిన బళ్ళ నడవడానికి వీలులేని పరిస్థితిలో ఉన్నాయి. "అటి 

పరిస్తితులలో సాయం తం దాకా నడచినా ఇరవై మెళ్ళయినా వెళ్ళ 

శేక్రపోయాం. 

చెర్చల్ చేరీలో 

మము “చెర్చల్ చేరీ” (గామం చేరేసరికి సూర్యా స్త సమయం 

అయింది. ఉభయులమూ ఖద్దరు దుస్తులలోనే ఉన్నాము. దారీలో తటస్థ 

పడిన వారందరూ మమ్మల్ని ముందుకు వెళ్ళకుండా ఆ ర్యాత్రికి అక్కడే 
\ 
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విశ్రాంతి తీసుకోమని. సలహా యిచ్చారు. గ స్తీలోవున్న మిలిటరీ వారికీ 
మాకూ సంఘర్షణ జరుగవచ్చునని కూడా మమ్మల్ని హెచ్చరించారు. 

మెయిన్ రోడ్డువదలి, (పక్కగా, రెండు మూడు ఫర్ణాంగుల 

దూరంలో ఉన్న ““దెర్చల్ చేరి” (గ్రామం, నిజంగా, మేము "అదృష్ట 

వళొ శె చేరామని భావించవలసి ఉంటుంది. మెయిన్ రోడ్డువదలి (పక్కా 

నున్న బండిబాటని మేము నడక (ప్రారంభించిన కొద్ది సేపట్లోనే 

గురాలమీద వచ్చిన మిలిటరీవారు ఆ (ప్రాంతం అంతా “గాలించోరనీ, 

నిజంగా మేమే గనుక మా ఖద్దరు దుస్తులతో వారి కంటబడి ఉంటే 

తక్షణమే మమ్మల్ని కాల్చే సేవారనీ, మా వెనకాలే ఆ (గ్రామానికి నచ్చిన 

వారు చెప్పారు. ఆ రాత్రికి మేము అక్కడే విశ్రమించాం. 

తెల్లవారేసరికి వెంకటామయ్యరు తాను మద్రాసు వెళ్ళిపోవడా 

నికే నిశ్చయించుకున్నాననీ, అందువలన నాతోబాటు యింక ముందుకు 

సాగలేననీ కచ్చితంగా చెప్పేశాడు ఆయన నాకంజె వయస్సులో 

పెద్దవాడు, విద్రోహ చర్యలుగా దారిలో ఏర్పడిన అడ్డంకుల నన్నింటినీ 

అధిగమించి ఆ'వయస్సులో ఆ యాత్ర ముగించలేనని ఆయన వ్యక్త 

పరిచాడు. ఆయన వెనక్కి వెళ్ళడానికి నేను అంగీకరించాను, ఇద్దరు 
మిత్రుల సాయంతో ఆ సాయంత్రానికి ఒట్ట పాలియం శేరుకోని, 

ఆయన రాతి బండికి పట్నం వెళ్ళిపోయాడు. 

ఏమయినా సరే మేము మీతో వచ్చి తీరాము అంటూ బయల్రే 
రిన నలుగురు మిత్రులతో నేను చెర్చరల్ చేరీ (గామంనుండి కాలికట్టుకు 
బయల్లేరాను. దారి పొడుగునా రోడ్డంతా ఒకే మాదిరిగా ఉంది. రెండవ 
రోజు సాయం|తానికి యింకో యిరవై మెళ్ళు నడవ గలిగాము. 
మూడవనాటి సాయం |తానికిగాని నేను 1 కాలికట్లు చేరలేకపోయాను, 

భయోత్సాత పరిస్థితు లు 

ఉదేక పూరిత పరిస్టితులలో ఉన్న కాం(గెను మ్మితులు నన్ను 

ఆహ్వానించారు. విప్లవ (పాంతంలోని ముఖ్య కాంగెను నాయకులంద 

రినీ పోలీసువారు అరెస్టు చేళారు. విప్పవ (ప్రాంతంలో పర్యటించిన 
బార్యట్ లా కేపి . శేశవమేనోన్ అప్పుడే తిరిగి వచ్చాడు. ఒక 
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ప్రక్క మాష్లాలూ, రెండవ (ప్రక్క పోలీసు మిలిటరీ అధికారులు 
కలుగిసూన్న భయోత్సాతం గురించి వివరించాడు. అసలు విస్టవం 

అతి స్వల్పకారణం మీదనే ఆరంభం అయిందనీ, ఆరంభంలో అంత 

ఉద్దుతంగా లేకపోయినా, వారం రోజులలోపలే మాప్తాలు అటు ఇంగ్లీషు 

వారినీ, ఇటు కార్యగెసు వారినీ కూడా తమ శత్రువులుగా భావించ 

డంతో విప్లవం తార స్థాయిని అందుకుందనీ తెలియవచ్చింది. 

అప్పటివరకూ అతికష్టంమీద నిర్మాణమయిన హిందూ _ మహ 

మృదీయ సమెక్య సౌధం. తునాతునకలయింది. మాపాలు ఇంగి న 
యా aa) ౯౧ 

వారినీ పొందువులనూ హింసించి తీరాలనే దృఢసంకల్పంతో ఉన్నారు. 

ఆ (వాంతం అంతటా మార్షల్ లా అమలు సరచబడింది. వెనువెంటనే 

విచారణ జరపడానికిగాను మిలిటరీ కోర్టులు తెరవబడ్డాయి. సాధారణంగా. 

మరణ +క్షే విధించేవారు. 

అలీ ముసలియాశ్ అనే ఒక మాప్పానాయకుడు తన స్వతంత్ర 

పతాకం ఎగుర వేశాడు. ఒక వారం రోజులపాటు సివిలు, [కిమినలు 

వ్యవహారులలో సర్వస్వత ౦_త౦గా వ్యవహరించాడు, ఆయన కూడా 

' మరణ శిక్షలూ, ఆ ప్తి జప్పులూ విధించేవాడు. 

మార్షల్ లా ' పకటింపబిడి నప్పటికీ, (బ్రిటిషు ఆఫీసర్లూ, వారి 

కుటుంబాలూ ఏ క్షణాన ఎటువంటి ఇక్క ట్లకు లోనవుతామోననే భీతి 

తోనే (పాణాలు బిగపట్టుకుని క్షణాలను యుగాలుగా గడిపే పరిస్థితిలో 

ఉన్నారు. ఇంగ్లీ మవారు ఏ మాప్తా అయినా ఎదురయిశే వెంటనే వాని 

కుత్తుక ఉ త్తరించి చంపే చీవారు. 

ఒకొక్కప్పుడు మాప్లా యువకులు జరిపిన చర్యలు చాలా 

"ఘోరంగానూ, అమానుషంగానూ ఉండేవి. ఒక చిన్న మాపా కుళ 

వాడు చేతిలో క్తిపట్టుకుని నడుస్తూ ఉన్న బస్సులోకి ఉరికి ఒక 
(పయాణీకుజ్లి అప్పటి కప్పుడు చంపి వేశాడు. డ్యూటీలో ఉన్న మిలిటరీ 

ఆఫీసరు జాక్సన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి చంపారు. అడ్వకేట్ 

అయిన యం. పి. నారాయణమేనోన్, దెబ్బలాట ముమ్మరంగా సాగు 

తూన్న ఒక సందర్భంలో, అమాయిక (ప్రజల్ని రక్షించాలని చేపిన 

నన న ను. న. 

Et చను పకన WINNIE 

న ca RD vu dn 
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(ప్రక్క మాప్పాలూ, రెండవ (ప్రక్క పోలీసు మిలిటరీ అధికారులు 
కలుగిస్తూన్న భయోత్సాతం గురించి వివరించాడు. అసలు విపవం 
అతి స్వల్పకారణ౦ మీదనే ఆరంభం అయిందనీ, ఆరంభంలో అంత 
ఉద్దుంతంగా లేకపోయినా, వారం రోజులలోపలే మాపాలు అటు ఇంగిమ 
వారినీ, ఇటు కాం గసు వారినీ కూడా తమ శత్రువులుగా భావించ 
డంతో విప్లవం తారస్థాయిని అందుకుందనీ తెలియవచ్చింది. 

అప్పటివరకూ అతికష్టంమీద నిర్మాణమయిన హిందూ _ మహా ' 
మ్మదీయ సమైక్య సౌధం తునాతునకలయింది. మాపాలు ఇంగ మ 
వారినీ, హిందువులనూ హింసించి తీరాలనే దృఢసంకల్పంతో ఉన్నారు. 
ఆ [పాంతం అంతటా మార్షల్ లా అమలు పరచబడింది. వెనువెంటనే 
విచారణ జరపడానికిగాను మిలిటరీ కోరులు తెరవబడాయి. సాధారణంగా. 
మరణ శిక్షే విధించేవారు. “ న 

అలీ ముసలియాల్ అనే ఒక మాపానాయకుడు తన స్వతంత్ర 
పతాకం ఎగుర వేశాడు. ఒక వారం రోజులపాటు సివిలు, (కిమినలు 
వ్యవహారులలో సర్వస్వతం(త్రంగా వ్యవహరించాడు. ఆయన కూడా 

“మరణ లక్షలూ, ఆ సి జపులూ విధించేవాడు. 

మార్షల్ లా (ప్రకటింపబడి నప్పటికీ, (బిటిను ఆఫీసరూ, వారి 
కుటుంబాలూ ఏ క్షణాన ఎటువంటి ఇక్క టకు లోనవుతామోననే భీతి 
తోనే (పాణాలు బిగపట్టుకుని క్షణాలను యుగాలుగా గడి పే పరినితిలో 
ఉన్నారు. ఇంగ్ల మవారు ఏ మాస్తా అయినా ఎదురయిత్తే వెంటనే వాని 
కుత్తుక ఉ తరించి చం పేసేవారు. 

ఒకొక్క ప్పుడు మాప్లా యువకులు జరిపిన చర్యలు చాలా 
ఘారంగానూ, అమానుషంగానూ ఉండేవి. ఒక చిన్న మాపా కళ 
వాడు చేతిలో క త్తిసట్టుకుని నడుస్తూ ఉన్న బస్సులోక్ ఉరీకి ఒక 
(పయాణీకుళ్ణి అప్పటి కప్పుడు చంపి వేశాడు, డ్యూటీలో ఉన్న మిలిటరీ 
ఆఫీసరు జాక్సన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి చంపారు. అడ్యకేట్ 
అయిన యం. పి. నారాయణమేనోన్, దెబ్బలాట ముమ్మరంగా సాగు 
తూన్న ఒక సందర్భంలో, అమాయిక (ప్రజల్ని రక్షించాలని చేపిన 
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(ప్రయత్నానికి (ప్రతి ఫలంగా మిలిటరీ కోరువారు ఆయన్ని అరెనుచేసి, 
ళు on] 

ద్వీపాంతర వాస శిక్ష విధించారు. 

'హెకోరులో నా దగిర జూనియర్గా పనిచేసిన శ్రీ) కె. పి. 
"దా య CR 

కేశవమేనోన్ తన (పాణానికి తెగించి యెంతో సేవచేశాడు. అదృష్ట 

వశాత్తూ ఆయన్ని అశెస్టు చేయలేదు. నేను కౌలికట్టు చేరిన మూడో 
నాటికి కేళవమేనోన్ అక్కడకు వచ్చాడు. జరుగుతూన్న సంఘటన 
లను గురించి ఆయన (వ్రాసిన ఒక రిపోర్టు పప్పు కాగితాలు నా 

కిచ్చాడు. నారాయణ మేనోన్ ఆ ఠెన్టయిన కారణంగా ఆయన్ని నేను కలు. 

సుకోలేకపోయాను. 
చాలామంది కాంగెసువారు ఒక (ప్రక్క మాప్లాల చేతుల 

లోనూ, ఇంకొక (ప్రక్క మిలిటరీవారి చేతులలోనూ ఎన్నో యిక్క_ ' 

ట్రకు పాల్పడ్డారు. కౌం[గెనుతో సంబంధం ఉన్నా లేకపోయినా 

అనేక హిందూ కుటుంబాలవారు, ఆ విపవ [పాంతంనుంచి (ప్రాణా 

లకు తెగించి సకుటుంబంగా పలాయనం చి త్రగించారు. 

అపూర్వ సంఘటన 

. ఈ పరిస్టితులలో కొన్ని వింత సంఘటనలూ జరిగేవి. ఒక 
హిందువు మాప్తా వేషంతో (ప్రాణాలని కాపాడుకో గలిగాడు. ఆయన 
ఒక లడాధికారి. ఒక మాసా గుంపు ఆయన ఇంటిమీద దాడిచేసింది. 

మాహా వేషంలో ఉన్న ఆ ఆసామీ, యజమాను లందరూ పారిపోయా 
రని, తాను ఆ యింటి నౌకర్ననీ, దాడి చెయ్యడానికి వచ్చిన ఆ 
గుంపుతో విన్నవించుకుని (ప్రాణాలు దక్కి౦చు కున్నాడు. కాని ఆయన్ని 
మిలిటరీ. కోరువారు పట్టుకుని అరెస్టుచేసి మరణ దండన విధించారు. 

ఆయన మిలిటరీ వారితో తన మాన్లా నామాన్నే చెప్పాడు. ఆయన్ని 
మాస్తాగానే అరెస్టు చేశారు. మాప్పాగానే విచారించారు. మాస్తాగానే 

ఆయనికి మరణ శిక్ష విధించారు. శిక్ష విధింపబడిన వెంటనే ఆయన 
ఈ కోర్టులలో న్యాయం జరగడం లేదనీ, తాను మాస్తాను కాదనీ, 

స్వపాణ రక్షణార్ధం మాస్లా "వేషం చేసుకోవలసి వచ్చిందనీ గట్టిగా 

అరిచాడు. జడ్డి ఆశ్చర్య చకితుడయ్యాడు. ఆచార (ప్రకారం వెంటనే 
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అమలు జరుసబడే మరణ శిక్షను ఆపుచేశారు. ఆయన నిజంగా హిందువే 

అనే విషయం తేల్చుకోవడానికి విచారణ ఆరంభించారు. నిజం బయట 

పడ్డాక తాము విధించిన శిక్షను రద్దుపరచి ఆయన్ని విడుదల చేశారు, 

ఇది ఒక అపూర్వ సంఘటనే అయినప్పటికీ, మార్షల్ లా 

(ప్రాంతంలో, ధనానికీ, (ప్రాణానికీ ఎటువంటి రక్షణ ఉంటుందో, 
వాటిని కాపాడుకోవడం ఎంత కష్టమో ఆరం అవుతుంది. అవి భయో 

త్సాతం సె సె షర విహారం చేసిన గడ్డు దినాలు. 

మూలకారణుం 

నా విచారణ సందర్భంలో అసలు ఈ విప్ప వానికి మూలకారణం 

ఏమయి ఉంటుందని పరిగీలించాను. డి. ఎస్. పి. హొచ్కాక్ తో ఏకీ. 

భవించిన (ప్రభుతోద్యోగులంతా ఈ తిరుగుబాటుకు కారణం కాంగ్రెస్ 
ఖిలాఫత్ సంఘాలవారి చర్యలేనని నిరూపించే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు, 
లోగడ ఒట్ట పాలియం సమావేశ సందర్భంలో, హిచ్ కాక్ 

అవలంబించిన విధానమూ, మా పె ఆయన వేసిన పరువు నషం దావా 

సంగతీ, యాకుబ్ హుస్సేన్ యం. కోయాా మాధవన్నాయరు, 
గోపాలన్ మేనోన్గార్హ చై ఆయన విధించిన ఆంక్ష, ఆ 144 న సెక్షను 

ఉల్లి ౦ఘేంచిన కారణంగా + వారికి విధింపబడిన శె మున్నగు అంశారిన్నీ 

లోగడ నివరించే ఉన్నాను, 

ఇటువంటి పరిస్థితులలో ఆంగ్లే యాధి కార్డు, కాంగెస్, నిలాపత్ 

| 

| 
స్ 
i 

| 

సంఘాలవాది కార్య(క్రమాల కారణంగానే ఈ మాప్పా సంరంభం | 

ఆరంభం అయిందని నమ్మడంలో ఆశ్చర్యం ఏమీలేదు. 1022లో. 

జరిగిన ములాన్ విస్తవ సందర్భంలోనూ, ఇప్పుడూ కూడా సత్యానికీ, . 

అధికార్ల చే వచారర ఏ) చేయబడ్డ కారణాలకూ ఎక్కడా సంబంధం లేదు. 

నా విచారణలో రికార్లయిన అంశాలనుబట్టి, హిందూ జమీం 

దార్ల కూ, మాప్లా రె తాంగానికీ మధ్య కొన్ని తగాయిదాలు ఉత్పన్నం 

అయ్యాయన్న 'సంగతి తేలింది. మాప్లాల జీవనోపాధి పొలాలమీదనే 

ఆధారపడి ఉంది. వారు రహితులుగానూ, పాలేర్ణ గానూ (బతికేవారు. 

అప్పట్లో నేను సేకరించిన సమాచారాన్నిదిట్ట తేలిన అంశం ఏమిటం పే, 
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నిలఅంబూరు ఎ'సైటు (పొంతంలో పాలేరుగా ఒక ఇంట పనిచేస్తున్న 

ఒక మాసా యువకుడు దొంగతనం చేశాడనే అనుమానం పై శిషింస 

బడ్డాడు. అ మారుమూల (గ్రామంలో జరిగిన యీ చిన్న సంఘటనతో 

ఆరంభం అయిన గలాటా 1921 నాటి మాౌస్తా తిరుగుబాటుకు కారణం 

అని కొందరి ఊహ. 

మాప్తాలకు సంబంధించి నంతవరకూ ఏ చిన్ని సంఘటన 

అయినా రాజుకుందంపే ఖాండవ దహనమే, వారి సంఘీభావమూ, 

కట్టుబాట్లు, మూర్గత, పట్టుదలా అల్లాంటివి. సాధారణంగా ఎవ్వరూ 

ఇటువంటి సంఘటనలనీ? తీరుగుబాట్ల నీ పట్టించుకోరు. అందులో 

కాం(గెను వారా కలుగదేనుకునేది? అయినా పదో ఒక చిన్న గృహ 

కలహం౦ లాంటి పరిస్టితులలో నా? కాని, నేను లోగడ వివరించినట్లు, 

ఆ రాష్ట్రంలోని కొం(గైనువారి న్ క్తి సామర్థ్యాలు విదిత మేకదా. అందు 
రు 

వల్ల రాష్ట్రీయ కాంగెసు నంఘంవారు శాంతిని నెలకొల్చ డానికి సత్వర 
చర్యోలు తీసుకోకుండా ఎల్లా ఉండగలరు? కాం(గాను కార్యనిర్వాహక 
సంఘ సభ్యుడనై న నేను, నా (పాణానికి తెగించయినా, ఆ [ప్రాంతంలో 
ఉరికి చేయగలిగిన “పీవకు సంపిద్దుణ్లి కావడం నా విధే గదా! నా విచా 
రణ ముగిసిన తర్వాత క్షు కు ప్తంగా రిపోర్టు (వ్రాసి కలకత్తా క్యాంపులో 

ఉన్న మహాత్మా గాంధిగారికి. పంపించాను. అదే ఆ 1921 నాటి మాసా 

తిరుగుబాటు చర్విత. 
తర్వాత కాం[గెనువారు బాధితుల సహాయార్థం ఎనభయి వేల 

రూపాయిలు మంజూరు చేయడమూ, అచ్చటి పరిస్థితులు సమ్మగంగా 

విచారించి నివేదించడానికిగాను ఒక సంఘాన్ని నియమించడమూ జరి 
గింది. హిందూ. మహమ్మదీయ సమైక్య సాధనకు ఎంతో ఉత్సాహం 
తోనూ, ఎన్నో ఆశలతోనూ అఆరంభింపబడిన కృషి మలబారులో జరి 
గిన యీ విప్పవం కారణంగా దక్షకాదిని కూడా దెబ్బతింది. 

హిందూస్తాన్ సేవాదళం: సాంబమూర్తి నాయకత్వం 
నాగపూరు కాం(గసులో కాం(గెసు నియమావళితో పాటు 

జాతీయ స్వయం సేవక దళానికి కావలసిన నియమానళిని కూడా 
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రూపొందించాం. కాం(గైసుతలో ప్యాసయిన తీర్మానాను సారం 

నిర్జీతమయిన 21 భాషా రాష్ట్రాలలోనూ, కాం(గసు ఖిలాఫత్, 

స్వయం సేవక దళాలు ఏర్పడడమూ, జాతీయ న్వయం సేవక దళం 
ఆవిర్భవించడమూ జరిగింది. అల్లా ఆరంభింపబడ్డ జాతియ స్వయం 

"సేవక దళం హిందూసాన్ సె నవా దళ నామాన్ని స్వీకరించి, కొద్ది దినాల 

లోనే. బ్రహ్మాండమయిన సంస్థగా రూపొందింది. 

ఈ హిందూనాన్ సేవా దళం వారిచే కికణ గరపబడుతూన్న 

వేలాది స్వయం సేవకులను చూడడం చాలా ముచ్చట గొలిపేది. ఈ 
సేవా దళం దేశీయ శాంతి దళ స్థాపనకి (ప్రాతిపదిక అయింది. ఇది 

దినదినాభివృద్ది చెంది కాం(గను జరుగుతూన్న (పతి (పాంతంలోనూ 

ఎంతో సేవ “జేసింది. కాని కొన్ని దుష్టగ్రహ కూటాలవల్ల ఈ "సేవా 

దళం మూలపడి విచ్చిన్నం అయింది. 

ఈ హిందూస్తాన్ సేవా దళానికి బులును సాంబమూ ర్తిగారు 

కొంతకాలం ఆధ్వర్యవం వపొంచారు. 

ఏవో దుష్టఘడియలలో అనాలోచితంగా ఆ దళాన్ని విచ్చిన్నం 
చేసి ఉండకపోతే. 1922 లగాయితు నిత్య సంఘటనలుగా పరిణమించిన 

హిందూ. మహమ్మదీయ సంఘర్షణల సందర్భంలో ఆ దళంవారు ఆయా 

(ప్రదేశాలలో ఉరికి, శాంతిస్థాసనాది కార్యక్రమాలలో ఎంతయినా ఉప 

యోగపడి ఉండేవారు. 

కాగా, మిలిటరీలో చేరే సోల్లర్లూ, సిపొయీలూ, ఆఫీసర్లు 

వగ రా అందరూ ఏ (ప్రకారంగా దేశ 'రక్షణాది విషయాలలో. ఆత్మ 

త్యాగానికి సర్వత్రా సిద్దం అనే (ప్రమాణాన్ని తీసుకుంటారో అల్లాగే 

శాంతి భదతలను కాపాడడం కోసం శాంతియుతంగా, అహింసాత్మక 

పద్దతుల (ప్రకారం మానవసేవ, దేశే సేవా చేస్తామనే (పమాణాన్ని తీను 

కున్న యో హిందూస్తాన్ సే సవా దళం వారికి కూడా (డిల్లూ: డిసిప్లి నూ 

ఉండేవి. 

అహమ్మదాబాదు కాం గసు సందర్భంలో ఈ దళం వారికి 
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ప్రత్యేక మెన సూచనలు ఇవ్వబడ్డాయి. సనత్యాహాంసలకు సదాబద్దులం 

అనే (ప్రమాణాన్ని (పతి స్వయం "సేవకుడూ విధిగా తీసుకునేవాడు 

1921 నాటి నిర్మాణాత్మక కార్యక్రమమూ పిన్స్ ఆఫ్ వెల్త్ 

పర్యటన సందర్భంలో చూపించిన నిరసనాత్మక బహిష్క్టర ణా విజయ 

వంతం అనడానికి యీ స్వయం "సేవక లూ, వారి నిన్సార్హ నిరాడం 

బర సేవా, ఎంతగానో ఉపకరించాయి. 

అలాంటి ఉపయుక్త సంస్థని విచ్చిన్నం చెయ్యడం పొరపాట 

న్నది ఈనాడు మన కందరికీ అవగాహన అవుతోంది. మత సామ 

రన్యం కొరవడిన కారణంగానూ, (ప్రస్తు సుతం జరుగుతూన్న యుద్దం 

* కారణంగానూ సంప్రా ప్ర ఫమెన పరిస్థితులలో హీందూసాన్ సేవా 

దళంవారు ఎంతయినా సేవచేసి ఉండేవారు. బహుశ ఃవారు ఆనాడు 
(పభుత్వం వారికీ, రౌంగను వారికీ మధ్య ఉత్పన్న మైన చిక్కుల 

మూలంగా ఏర్పడిన ఎన్నో విపరీత పరిస్థితులను సవ్యంగా ఎదుర్కో 

గలిగేవారేమో కూడా. 

8 
చరాల పేరాల ఉదంతం; 

ఆంధరత్స రానుదండుి 

ఆంధ దేశానికి సంబంధించి నంతవరకూ 1921 లో జరిగిన 

(బహ్మండమయిన చరిత్రాత్మక సంఘటన ఇంకొకటి ఉంది. ఇది 

చాలా ముఖ్యమయినదీ, మరప్పరానిదీ. ఇది చీరాల పేరాల ఉదంతంగా 
బాగా (ప్రసిద్ధి కెక్కింది. 

వీరాల (గామం గుంటూరుజిల్లా కోస్తా (పాంతం లోనిది. అక్క_డ 

జననమంది పేరుగాంచిన యోధానుయోధుడు ఆం|ధరత్న దుగ్గిరాల 

* ద్వితీయ (పపంచ మహాయుదం. 
రు 
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గోపాలకృష్ణయ్య. ఆయన మాంచి స్ఫురద్రూపి, సత్యసంధుడూ, 

విద్వాంసుడూ కూడాను. ఆయన ఎడింబరో 'విశ్వావిన్యాలయంలో విద్యా, 

భ్యాసం ముగించుకుని వచ్చిన తర్వాత కొంతకాలం రాజమహే బాం|ద్ర. 

వరంలోని గవర్నమెంట్ సటెయినింగ్ కాలేజీలో ఆచార్యుడుగా 

ఉండేవాడు. 

ఈయన చాలా స్వతంత్ర భావాలు గల వ్య క్ర, అచ్చటి (పిన్సి, 

పొల్ ఆర్. డబ్ల్యు. రాస్ దొరగారు చూపించిన నిరంకుశత్వానికి నిర 

సనగా తమ అచార్య పదవికి స్వ స్పిచెప్పి, బందరు జాతీయ కళాశాలలో 

కొంతకాలం అధ్యాపకులుగా పనిచేశారు. తర్వాత పదవీ పరిత్యాగం 

చేసి దేశమాత పిలుపును ఆకర్షించి, ఆమె సేవలో నిమగ్నుడయ్యాడు. 
చీరాల దూరతీరాలలోని ఇసుక పరలలో రామనగర [గామ నిర్మాణానికి 

పూనుకున్నాడు, - 

విచిత్ర యు ధు 0 

అసలు విషయం యేమిటంచే ఆ 1921 వ సంవత్సరంలో పాన 

గలు రాజాగారి జస్టిస్పార్టీ వర్గానికీ, చీరాల ప్రజలకూ మధ్య పెద్ద 

యుద్దమే (ప్రారంభం అయింది. చీరాల-శే పేరాల పంచాయితీ యూని 

యనీని పురపాలక సంఘంగా మార్చాలని మం,త్రివర్శంవారి పట్టుదల. 

గోపాల కృష్ణయ్యగారి ఆధ్వర్య వాన దానిని పురపాలక సంఘంగా 

రూపొందించకుండా, ఎప్పటిలా యూనియన్గా నే ఉండనియ్యమని 

(ప్రజలకోరిక. (ప్రజల కోరికను మంతి మండలివారు మన్నించక పోవ 

డంతో, (ప్రజలకూ మంత్రివర్గం వారికీ మధ్య ఒక రకమయిన యుద్దమే 
ఆరంభం అయింది. 

ఇది చాలా విచిత్రమయిన యుద్దం. ఆం(ధరత్న ప్రజలందరినీ 

కూడ గట్టుకొని, చీరాల (ప్రాంతాన్ని మునిసిపాలిటీగా రూపొంది శే స్తే 
ఆగ్రామాన్ని పూర్తి రిగా విసర్జించి, వేరే తావులకు వలసగా వెడలి పోతా 

మని తెలియజేశాడు. ఇది నిజంగా చాలా (బహ్మాండమయిన [పయత్నం,. 
చీరాల _ పేరాల (ప్రజలు పదిహేడువేల మందికి పె పైగా ఉన్నారు. వారం 

దరినీ ఒకే [త్రాటిమీద నిలబెట్టి, వారిచేత తరతరాలుగా వారు వుంటూ 
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వున్న ఇళ్ళన్కీ వాకిళ్ళనీ విడిచి పెట్టించి, వారిని రామనగరు వరినర 
(పాంతాలకు తీసుకుని పోవడం అంపే మాటలా? 

చీరాల వానులతోటీ, ఆంధరత్నతోటీ నాకు మంచి ఐక్యతా 

భావం ఉంది. వారి కోరిక న్యాయమెనదేనన్న భావమూ నాకు ఏర్పడింది. 
ఆ ప్రాంతమంతా పురపాలక (పాంతంగా మార్చబడే పక్షంలో (గ్రామీ 

ణులకు గోరంత లాభం చేకూరక పోయినా, కొండంత భారం, పన్నుల 

రూపేణా, నెత్తిన పడడం అన్నది భాయం. ఆటువంటి కష సమయం 
అది, అప్పట్ల చీరాల. పేరాల వాసులకూ, ఆం(ధరత్నకూ ఇవ్వగలిగి 

నంత చేయూత ఇచ్చాను. నేను లక్షలమీద సంపాదిస్తూన్న కారణం 
గానూ బ్యాంకులలో నా ధనం మూలుగుతూన్న కారణంగానూ, నేను 
అ ఉదంత విజయానికి చాలా విరిఏగా విరాళం ఇచ్చాను. 

వర చొక్కాల సెన 

ఆంధ్రరత్న “రామ దండు” అన్న పేరుమీద ఎర చొక్కాల 
సేనని (పోగుచెశాడు. గాందీ మహాత్ముడు యావ త్తు భారత దేశాన్నీ 
ఉద్దరించాలని (సయత్నిస్తూ ఉన్న ఆ కాలంలో, ఆంధ్రరత్న చీరాల. 
పేరాల (పజల కోసం “రామ దండు స్థాపనతో ఒక విశ్వామిత్ర 
సృ చేశాడు. 

1921లో గాంధీగారి అఖిల భారత సంచార తౌార్య కమం 
సందర్భంలో నేనూ వారితోపాటు చీరాల వెళ్ళాను, గాంధీగారు సహాయ 
నిరాకరణ ఉద్యమ (ప్రథమ దినాలలో “కాంగస్ నోట్స్” అన్న "పేరు 
మీద భారత దేశంలో కాం(గాను కారణంగా జరిగిన నంఘటన లన్నిం 
టిని వివరించేవారు. ఆ పదతులమీదే ఆం(ధరత్న “చీరాల. పేరాల టు 

నోట్స్ ”ను (ప్రారంభించాడు... 

[బా హ్మ ౬9 త్వ [ప్రదానం 

ఆయన కుణింగా సంస్కృతం నేర్చినవాడూ, విద్యావే తా, 
పండితుడూ అవడంచేత హిందూమత సద్దర్మాలనూ, మూలసూ శ్రా 
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అనూ బాగా ఎరిగి ఉన్నవాడు. [బాహ్మణ, (బాహ్మణేతర సామరస్యం 
చెడి, వారి మథ్య రాజుకుని (పజ్యరిల్లుతున్న భేద భావాభావాలనసీ, వారి 

మధ్యనున్న అగాధాన్నీ అంత మొందించడానికి సులభోపాయంగా, 

(బాహ్మణేతరు అందరిచేత యజ్ఞోపవీతధారణ చేయించి వారినీ 

(బాహ్మణులగానూ, వారితో. సమానస్తాయిని అనుభవించే వారినిగానూ 

మారునా నని, వారి కందరికీ వలసిన “క్ఞానబోధచేసి (బాహ్మణత్యం ఇస్తా 

నసీ ఒక కొత త పథకాన్ని (పచారంలోనికి తీసుకువచ్చాడు, ఆయన 

కొంతకాలం కౌం| గెస్ జనరల్ సెకటకీగా కూడా పనిచేసాడు. ఆ 

హోదాలో భారత డేశమంతటా తిరిగే రోజులలో క్షయ రోగానికి గురి 
అయి, చాలా చిన్న వయస్సులోనే పరమపదించాడు. 

అపూర్వద్భశ్యం 

చీరాల._పెరాల ఉదంతం ఆ (పాంతానికే చెందిన సమే న్య 

అయినా దాని చండ (ప్రభావంవల్ల అది ముఖ్యమయిన రాష్ట్ర సమస్య 

గానూ, తర్వాత సాటిలేని మేట్. ఉదంతంగా నూ రూపొందడం చేత, 

అది యావత్తు భారతావని దృష్టినీ ఆకర్షించింది. 

ఆ పోరాటం ముమ్మరంగా సాగుతూన్న రోజులలో నేను 

చీరాల (పాంతానికి వెళ్ళాను. అచ్చట ఒక అపూర్వ దృశ్యాన్ని 

చూశాను, ఆ (గ్రామాలకు చెండిన యావత్తు జనమూ నీదాసాదా, ముసవీ 

ముక్కీ, (బాహ్మణ అ(బాహ్మకణాది విభేదాలు యీషక్యా(త్రమూ లేకుండా 

ఏక(గివంగా, ఆ (గ్రామాన్ని వదలి ఇతర (ప్రాంతాలలో స్థావరాలు 

ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి, ఆనందంగా బయలైరారు. వీదవారు తమకు 

చెందిన తట్టాబుట్టా తమ నె త్రిీమీద పెట్టుకుని "స్వయంగా మో స్తున్నారు. 

ఇంతకంచె ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటన ఉంటుందా? 

స్పారీవారి 'జసిస్ 
ప్ రు రై 

దే కేం (ప్రజ, ఒక్కుమ్మడిగా, ఒక మాటగా కోరిన 

కోరికను ' న్యాయానికి పానుగలు మంత్రివగ్గంవారు మన్నించి, వారిని 
ఇటువంటి ఇక్కట్ల పాలుగాకుండా చూచి ఉండవలసింది. కాని జిస్టిస్ 



చీరాల- పేరాల ఉదంతం: ఆంధరత్స "రామదండు" 935 

మంత్రివర్గ ంవారు చూపించిన జస్టిస్ అటువంటిది. వారు తమ సద్దతి 

(ప్రకారం చాలా (క్రూరాతిక్రూరంగా (పవ ర్హించారు. 

అశుత పూర్వ పరిస్థితులలో, (పజలకూ పరిపాలకుల కూ మధ్య, 

ఈ సంఘర్షణ ఇల్లా ఒకటి రెండు సంవత్సరాలపాటు సాగింది ఆ 

తర్వాత పాలకుల సట్టుదలకే (ప్రజలు తల ఒగ్గవలసి వచ్చింది. ఇది అను 

_ శుతంగా వసూవున్న హైందవ దుర్చులతా పరిణామం. ఇంకా కొంత 

కాలం యీ పోరాటం (ప్రజలు సాగించగలిగి ఉంపే, (పభుత్యంవారు 

కాళ్ళబేరానికి దిగుకుండా ఉండగలిగేవారు కారు. (ప్రజలలో రవ్వంత 
ఆత్మశ 8 లోపించిన కారణంగా విజయం సాధించలేకపోయారు. 

పాలకుల యొండివటు 
£ 

కాని చీరాల- పేరాల ఉదంతం మాతం, గుంటూరు సన్నుల 

నిరాకరణ ఉద్యమంలాగే, హైందవ ఆత్మశ' క్రికి తార్కాణంగా. నిలిచి 

పోయింది. జయం కనుచూప్పమెర దూరంలో ఉంటూన్న సమయం 

లోనే, (పభుత్వంవారి బాధ్యతా రహితమైన మూర్జపు పట్టుదలలవల్ల 
(ప్రజలు ఇక్కట్ల పాలవడం తప్పలేదు. చీరాల-పేరాల యూనియన్ 
పరిపాలనను, స్వల్ప వ్యయంతో, (ప్రజోవయోగకరంగా రూపొందిసా 
మనీ, మునిపిపాలిటీగా మార్చని కారణంగా, (ప్రజలకు ఏ విధమయిన 

కష్టనష్టములూ రానీయమసీ ఎన్ని విధాల హామీలు ఇచ్చి ఉన్నా, పరి 

పొలకులు వారి కోర్కెలను తోసిపుచ్చారన్నది పాలకుల పట్టుదల నీ, 

మూర్గతనే తెలియజేసింది. 

తమకు ఉపయోగకర మైన విధంగా తమ పురపాలక విధానాన్ని 

సవరించుకుని, పాలన నాగిసామని అంక, ఆడి _త్రమమైన కోర్కెను 
మన్నించడం తమ ప్రాథమిక ద్ర ర్రవ్యమైనా పాన్గలు | (పభుత్వంవారు 
పట్టుదలే (ప్రధానంగా పెట్టుకుని, (పజలను ఇక్కట్ల పొలుచేయడ 

మన్నది మరవడానికి వీలులేని విపరీత సంఘటన. ఈ విషయంలో 
(ప్రభుత్వంవారి మూర్హతే బయటపడింది. 



9 
శాసన సభా (పవెశ సమస్య: 

గాంధీ వాదులు, స్వరాజ్య వాదులు 

గాందిగారికి జైలు (ప్రా పించిన తరవాత, కలక త్రాలో జెరిగిన 

అఖిల భారత కాం్యగెసు సంఘ సమావేశం * లో కాంగెను 
పేరిట రాజ్యాంగ చట్టాన్ని చెపట్టి ఎందుకు పరిపాలన సాగించకూడదు 
అన్న (ప్రశ్న వచ్చింది. ఆ విషయమై తర్జన భర్జనలు చేసి, నిర్ణయం 

తరవాత జరుగనున్న _గయా కాం(గెసుకి వదిలివేశారు. గాందీగారు 

నాయకత్వం వహి స్తున్నంతకాలం రాజ్యాంగ చట్టాన్ని చేపట్టడం అన్న 

ప్రస ౩ క రాలేదు. 

ఉద్యమనాయకజ్లి నిర్బంధించిన కొద్ది దినాలలోనే, సి.ఆర్,దాస్, 

మోతీలాల్ నెహ్రూ గారను జై లునుంచి విడుదల చేశారు. వా రిరువరికీ 

గాంధీగారి పద్ధతులపట్ల “విముఖత ఏర్పడింది. లార్డ్ రీడింగ్ అందదేసిన 

రాజీ ప్రతిపాదనలకు గాంధీగారు ఒప్పుకోకపోవడమూ, చౌరీచౌరా 
ఉదంతం జరిగిన వెనువెంటనే గాంధీగారు ఉద్యమాన్ని విరమించడమూ 
అన్నవి ఈ విముఖతకు కారణాలు, సాధ్యమయినంత త్వరలో ఈస 

కార నిరాకరణ పద్దతికి స్వస్తి సి చెప్పాలని వారి తహతహ. 

మన నాయకుడు అరెస్టయిన వెంటనే కార్యక్రమంలో మార్చు 
తేవడమన్నది నాకు ఎంతమాత్రమూ ఇష్టంలేదు. ఎల్లాగయినా దాస్ 

గారిని ఒప్పించి, రాజ్యాంగాన్ని చేపట్టడం. అనే పద్దతికి వారిని విము 
ఖులుగా చేపితీరాలనే దృఢసంకల్పంతో, వారిని కలుసుక్ డానికని నేను 

కలక త్రా వెళ్ళాను. ఆయన దాపరికం లేకుండా తమ మనస్సులో ఉన్న 

దంతా నాతో చెప్పారు. “నీవు సహకార నిరాకరణ పద్దతికే అంటి పెట్టు 
కుని ఉంటా ననడం శుద్ద మూర్హత. ఆయన కేమో ఆరేళ్ళ కిక్ష విధించారు. 
ఈ ఆరు సంవత్సరాలలోనూ మి జరుగనుందో ఆ భగవంతునికే తెలి 

* 1922 నవంబరులో 
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యాలి. ఈ ఆరు సంవత్సరాలు నేను (దితికి ఉంటాననే నమ్మకం 

యేమిటి?” అన్నారు. నన్ను తమ పద్దతికి (తివ్వుకోవాలని చాలా 

తంటాలు పడ్డారు. కలర్ త్రాలో జరిగిన అఖిల భారత కాం(గెసు కమిటీ 

మీటింగులో “కూడా ఎన్ని విఢాలో (ప్రయత్నించారు. 

గాంధీగారికి శిక్ష విధింపసబడడమూ, దాస్, మోతీలాల్ గారలు 

కౌన్సిల్ ఎంటీకి అనుకూలంగా (ప్రచారం ఆరంభం చేయడమూ గమ 

నించిన లేటు ఎస్, శ్రీనివాసయ్యంగారు కాంగెనులో చేరారు. గాందీ 

గారి సహాయ నిరాకరణ పద్దతి నచ్చక ఆయన అంతవరకూ కాంగ్రె 
సులో చేరలేదు. అప్పట్లో ఆయన చెన్న రాజధానికి అడ్యకేటు జనరలు. 

కాగా సి.ఐ.యి. దిరుదు పొందినవారు. ఆయన తన బిరుదును విసర్జించి, 

పదవికి రాజీనామా చేసి, దాస్, మోతీలాల్ (సభృతుల కౌన్సిల్ ఏంటీ 

పదకానికి కావలసిన చేయూతనిచ్చి తీరాలనే ఉదేశంకోనే కాంగనులో 

చేరాడు. 

కాని దాస్, మోతీలాల్ గార్లకు మనస్సులో ఒక చిన్న బెదురు 

ఉండిపోయింది. సత్యాగహం, సహాకార నిరాకరణం అన్న వాటిని 

ఆరంభమయిన కొద్ది రోజులలోనే విరమించినట్ల యితే, దేశంలోనూ, 

(సజలలోనూ తమసట్ల ఏం దురధ్మిపాయం యేర్పడుతుందో నన్న 
భయంతో, సహకార నిరాకరణ అంటూనే తను పదకాన్ని కొంత 
మార్చుతోనూ, మెలికకోనూ అమలు జరపాలని తలచారు. ఆ ఇరు 

వరూ మేధావులు, లాయర్లు. అట్టి వారికి పదకాలకూ, మెలికలకూ, 

మార్గమే దొరకదా? కౌన్సిల్ "ప్రవేశ మన్నది మంత్రిపదపుల కోనమూ, 

వారు (ప్రవేశ పెడతా మన్న సంస్కరణలు అమలు జరపడానికీ కాదు 
అనీ మేము లోపల (ప్రవేశించి వారి కార్యక్రమాలు _స్టంభింప జేస్తామనీ, 
దానో వారి పరిపాలనా విధానాన్ని సాగకుండా చేస్తామనీ చెప్పసాగారు. 
నిర్బంధానికి ముందు గాందీగారు వారి పదకానికి ఒప్పుకోలేదు. ఆయన 
జైలులో ఉన్న కారణాన్ని కాంగెసులో తమ పదకం అంగీకరింప 
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బడుతుందని వారు భావించారు. 

వీరు వేసిన పదకానికి (శ్రీనివాసయ్యంగారు కొద్ది మార్పులను 
సూచించారు. లోగడ ఐర్లెండులో ఐరిషు రిపబ్లి కన్ పార్టీ వారు అవలం 

వించిన విధంగా కౌన్సిల్లో (ప్రవేశించి, దాని కార్యక్రమాలకు హాజరు 
కాకుండా ఉంటే (ప్రభుత్య విధానాలు _స్పంకినాయన్నారు. కలక తా తాల్లో 

జరిగిన అభిల భారత కాం(గను కమిటీ సమావేశం ఈ విషయాలన్నీ 

రాబోవు గయా కాంగెసు నిర్ణయానికి వదిలెయ్యడానికి నిశ్చయించారు. 

1028 లో కార్యనిర్వాహక వర్గ సభ్యత్వానికి రాజీనామా ఇచ్చే 

వరకూ నేను రాజగోపాలాచారిగారితో బాటుగా “నో.ఛేంజరుి గానే 

ఉండేవాడిని. 1922 లో జరిగిన ముఖ్య కార్యక్రమం యేమిటని యీనాడు 

విలియా చేసుకుంటే, కాంగైసులోని ఉభయపక్షాల వారమూ (నోఛేంజ్, 

((హోఛంక్స మా మా పక్షాలకు బలం చేకూర్చుకోవడానికి జరిపిన 
(పచారమేనని ఒప్పుకోక తప్పదు. 

దాస్- మోతీలాల్ గార్లకు తమ విధానంపట్ల (ప2లలో ఆదరణ 

అధికమవుతుందనే విశ్వాసం ఉంది. ఎందుకంకే__తమ విధాన 
ప్రకారం, చేయవలసిన త్యాగాలు ఆపై ఉండవు గనుక. నెనూ, రాజ 

గోపాలాచారిగారూ మాతం వారి పదకానికి అంగీకరించలేకపోయాము. 

అందువల్ల గయా కాంటగెసు నాటికి ఉభయపక్షాలవారమూ రెడీ అంటే 
రెడీ డీ అంపే డీ అనేటట్లుగానే ఉన్నాము. 

గయా కాంగనసులో మా విజయం 

గయా కాంగసుళో మాకే విజయం లభించింది. దాస్- మోతీ 
లాల్ గార్ల ప్రతిపాదనలు వీగిపోయాయి. వా రుభయులూ బహిరంగ 
సమావేశంలోనే ఆ(గహో వేశులయ్యారు. కార్యనిర్వాహక వర్గంనుండి 

వెంటనే వె దొలగుతామనీ, మొత్తం దేశం అంతా తిరిగ విశేష 

(ప్రచారంచేసి, రాబోవు కాం(గెసునాటికి తమ భావాలే (ప్రజలంతా బల 
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పరచే లాగున (పబోధం చేస్తామనీ వ్యక్తం చేశారు 

గయా కాం(గెసు ముగిశాక 1-1-1923 న జరిగిన అఖిల భారత 

కాంగ్రెసు సంఘ సమావేశంలో ఏపిల్. 80 వ శేదీనాటికి 25 లక్షల 

రూపాయలు విరాళాలుగా [పోగుజేసి, గాంధీగారు జైలులో ఉన్నంత 

కాలం, యాభై వేల స్వచ్చంద సేవకులద్యారా, ఆయన విధానానుసారం 

సహకార నిరాకరణ ఉద్యమ (ప్రచారం ముమ్మరంగా సాగించడానికి 

నిశ్చయించుకున్నాము. ఈ సహాకార నిరాకరణ ఉద్యమం సవ్యంగా 

సాగించడానికి కార్వనిర్వాహకవర్షం వారికి అధికారం కూడా ఇవ్వ 

బడింది. + గయా కాంగెసువారి తీర్మానాలకు అనుగుణంగా ముమ్మ 

రంగా [ప్రచారం చేయడానికి నిశ్చయించుకుని, రంగంలోకి దిగడానికి 

సిద్ధం అవుతున్నాం. 

తిరిగిపోయిన ఆచారిగారు 

ఆ సమయంలో రాజగోసాలాచారిగారు తమ మనోదొర్చల్యం 

కారణంగా మారిపోతారని నేనెప్పుడూ అనుకోలేదు. ఆ మరునటి నెల 
లోనే ఆయన పదకంలో మార్చు వ స్తుందని అనుకోలేదు. ఎస్తుడు, 

ఏ విధంగా రాజగోపొలాచారిగారికి, దాస్_ మోతీలాల్ గార్లు రాజీ (పతి 

పాదనలు అందజేశారో నాకెంత మాతమూ తెలియదు. నేనూ, దానూ 
ఎప్పుడూ చాలా సన్నిహితంగానే ఉండెవారము. రాజకీయ విధానాలలో 

మాకు భదాభి పాయాలున్నా, మాలో మేము ఎప్పుడూ హృదయాలు 

విప్పే మాట్లాడుకు నేవారం. తాము రాజగోపాలాచారిగారికి అందించిన 

రాజీ ప్రతిపాదనలను గురించి దాస్గారు నాతో ఎప్పుడూ చెప్పలేదు. 

* న్సీ ఆర్, దాస్. తన అధ్య: గీపన్యా సంతో పాటు 
స్వరాజ్యపార్షీ నిబంధ నావళిని, తన రాజీనామోనూ కూ-డా తయారు 

చేసుకునే మహాసభక వచ్చారుట, ఈ విధంగా కాం|-గసులో 

“స్వ రాజ్య? కళే ఏర్పడింది, 

fT అధ్యములు ని, ఆర్, దాస్ తన రాజీనామా పత్రం 
సమావేశం ముందు పెట్టారు, ఆ విషయం ఫీ బవరి నమా వేశానిక్షి 
వాయిణా వెయ్యడం జరిగింది. 
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నిజానికి దాస్- మోతీలాల్ గారు చాలా (పజ్ఞావంతులు గనుకనే, మరుసటి 
| 
| 

నెల తిరక్కుండానే రాజగోపాలాచారిగారిని తమ (పక్కకు (తిప్పి 

చేసుకుని, రెండు మాసాలపాటు (త్రివిధ బహిష్కార (ప్రచార విరమ 
ణక్కు రెండవ కంటివానికి తెలియకుండా, సుముఖుణ్లి చేసుకోగలిగారు. ' 
ఈ లోపున తాము దేశాన్నిచుట్టి, తమ ప్రధారాన్ని సాగించి దేశీయు 

లను తమ ఉద్దేశాల కనుగుణంగా (తిప్పుకో వడానికి అవకాశం ఉంటుం 

దని వారు ఆశించారు. రెండు మాసముల వ్యవధిలో తమ (ప్రచార 

. బలంతో (పజలను తమ పక్షానికి తిప్పుకుని తమ వాదనలో ఉండే 

శక్తి సీ సత్యాన్నీ (పజల ముందు పెట్టలేకపోతే, తాము మనస్ఫూ రి దిగా 

సహకార నిరాకరణ ఉదగ్గమానికే తమ శ కిని ధారపోసి గయా 

కాం(గసువారు పునఃపరికీలనానంతరం అమలుపరచ నిశ్చయించుకున్న 

(తివిధ దిహిష్కార కార్యకమంతోటీ, గాందీగారి రాజకీయ విధానం 

తోటీ సహకరించగలమని వారు ఒప్పందానికి రాగా, ఆచారిగారు 1.1.23 

నాటి తమ సుముఖ భావాన్ని 27.2.2 నాటికి సులభంగా మార్చుకో 

గలిగారు. ఈ పెద్దమనిషి రెండు మాసాలలో మునిగిపోయేదేముందనే 
ధీమాతో, ఆ నాయకులకు ఆ అవకాశం కలిగించారు. ఫిబవరి 27వ 

తేదీని ఆలహాబాదులో అఖిల భారత కార్నగెను కమిటీ మీటింగు జరిగే 
ముందు, కార్యనిర్వాహకవర్గం సమావేశ మైంది. ఆ మీటింగుకు రాజ 
గోపాలాచారిగారు ఆలస్యంగా వచ్చారు. ప్రవేశ పెట్టబోయే తీర్మానం 
విషయంలో అభి పాయభేదాలు లేకుండా ఉండడానికి,  పునఃపరిశీలనార్దం 

దాస్. మోతీలాల్ గార తో రాజగోపాలా చారిగారిని జతపరచడాన్ని పురస్క 

రించుకుని దాస్గారు, మోతీలాల్ గారు తమ పొగ డల ద్వారా (త్రివిధ 
బిహిష్కార కార్యక్రమాన్ని తాత్కా_లిక౦గా విరమిరచాలనే తీర్మానాన్ని 

రాజగోపాలాచారిగారే ప్రతిపాదించేటట్లుగా చేయగలిగారు. ఈ తెర 
వెనుక భాగవతం నా కేమ్మాత్రము తెలియనివ్వలేదు. రాజగోపాలాచారి 
గారు వచ్చి సభలో పాల్గొంటూ, తమకూ (ప్రత్యర్గుల కూ ఒక విధంగా 

రాజీ కుదిరిందనీ, దానిమీదట రెండు మాసాల పాటు త్రివిధ బహిష్కార 
... కార్యక్రమాన్ని వాయిదా చేయాలనే (పతిపాదన తానే మహానభలో 
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తీర్మాన రూపంగా (పవేశ పెట్టనున్నానసీ చెప్పేనరకూ తెర వెనుక ఎంత 

(గంథం నడిచిందో అవగాహాన చేనుకోలేకపోయాను. 

నా రాజినామా 

కార్యనిర్వాహకవర్గ సభ్యులను ఎవ్వరినీ ముందుగా కలుసుకో 

శుండా, రాజగోపాలాచారిగారు అటువంటి (పతివాదన (ప వేశ పెట్టడానికీ 

అంగీకరించడం నాకు చాలా విచార హేతువే అయింది. త్రివిధ బహొ 

ష్కా-ర కార్యక్రమం వాయిదా వెయ్యాలన్న (పతిపాదనలో గర్భిత మై 

ఉన్న అపాయాన్ని సూచించాను. కీడు మేళ్ళు బేరీజు లేస్తూ విషయాన్ని 

వివరించిన నా (శ్రమ అంతా రాజగోపాలాచారిగారి విషయంలో బూడిదలో 

పోసిన పన్నీరే అయింది. దాస్ మోతీలాల్ గార్లు పన్నిన వలలో ఇరు 

క్కున్నారన్నాను. ఎంతో తెలివిగా వారు (తవ్విన గోతిలోకి అనుకో 

కుండా నవ్వుతూ వెడుతున్నారన్నాను. దిగగొట్రడానికి వీలుగా మలచ 

బడిన సీలయొక్క మొన. వారి వాదన, అన్నాను. రెండు మాసాల 

విరమణ అన్నది శాశ్వత విరమణ (ప్రాతిసదికా, నాందీ అన్నాను. 

' నా వొదన అంతా కంఠళోషే అయింది. ఆయన చాలా మొండిగా తయా 

రయాడు. జరిగే (ప్రతి సమావేశ సారాంశం, తీర్మానాలు (వ్రాసే రికార్డు 

పు స్తకం(మినిట్స్ బుక్లో ఈ మాసే (వ్రాసి నా సభ్యత్వానికి రాజీ 

నామా ఇచ్చాను, 

తరవాత, అ. భా. కాం. నం. సమావేశంలో (ప్రత్యర్థుల (పతి 

పాదనను (ప్రవేశపెట్టే గౌరవం రాజగోపాలచారిగారు దక్కించుకున్నారు. 
దాస్. మోతీలాల్ గారలు ఆ (ప్రతిపాదనను బలపరిదారు. కొన్ని నిమిషా 

లలో అది నభవారి ఆమోదాన్ని పొంది, తీర్మానమే అయిపోయింది. 

నిజానికి అది గాంధీగారి కార్యక్రమ నాశనానికి నాందే అయింది* 
ఉత. లా అలలా తాం = Pr మ మరు. నులక. క బాలల 9 

* ఈ సమావేశంలో ఏపిల్ | ఏ0) వ తేదీవరకు ఉభయ 

_ పకూలవారు శాసన సభా (స వేశాన్ని గురిం-చి (పబారం నిలిపి వేసే 

టట్టుగా “తాత్కాలిక సంధి కదిరింది. ఈ రాజీ కుదిర్చి నజారు 

హాలానా, అబుల్ కలామ్ అజాద్ ,పండిత జవవార్ లాల్ నె హూ, 

ఈ 'సభనాటికి వారు జైలునుంచి పిడుదలయారు, 
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దాస్. మోతీలాల్ గార్డు అంతకు పూర్వం దేశం నలుమూలలా పర్యటించి, 

తమ భావాలను ప్రజలలో చాటి చెప్పారు. దానో దేశంలో చీలికలు 

ఏర్పడ్డాయి. 

శాసనోల్లంఘన ఉద్యమ విచారణ 

అంతేకాదు. అదే కాలంలో శాసనోల్లంఘన ఉద్యమ విచారణ 

సంఘం* అంటూ ఒక ఉపసంఘాన్ని వారు నియోగింపజేళశారు. దేశంలో 

గాంధీగారి సహకార నిరాకరణ ఉద్యమం విజయవంత మయిందా లేడా 

అన్న సంగతి పరిశీలించి, _దేశక్షేమం దృష్ట్యా ఆ ఉద్యమాన్ని సాగిం 

చడం మంచిదా లేక దానికి స్వస్తి చెప్పడం అవసరమా అన్న విష 

యాన్ని సమ(గంగా తెల్చుకో వడానికి కావలసిన సమాచారాన్ని "పేక 

రించవలపిందిగా ఆ సంఘానికి ఆదేశించారు. 

అప్పటికే దేశీయు లందరికీ దాస్_ మోతీలాల్ (ప్రభృతులు గాంధీ 

గారి విధానానికి విముఖులనీ, గాంధీగారు విడుదల అయ్యేలోపల, ఎల్లా 

గయినా ఆ విధానానికి స్వస్తి సిచెప్పడానికే నిశ్చయించుకున్నారనీ, విశదం 

అయింది. శాసనోల్ప మన ఉద్యమ విచారణ సంఘాన్ని నియోగింప 

జెయ్యడం, గయా కాంగ్రెసు తీర్మానాన్ని వెనక్కి నెట్టించడం, అఖిల 
భారత కాం|గను సంఘంవారు 1.1.28 న ప్యానుచేసిన తీర్మానాన్ని 

రద్దు చేయించడం__ఒక దాని కొకటి తోడయి దేశీయుల హృదయా 
లలో కల్లోలాన్ని రేపాయి. 

రాజగోపాలాచారిగారి బలహీనతవల్ల నే ఇలాంటి పరిస్టితి ఉత్సన్న 

మయిందని అందరూ (గ్రహించారు. గాంధీగారు బై టలేని “కారణంగా, 

దేశానికి నో ఛేంజి, (ప్రో ఛేంజి విధానాలలో ఏది ఉపయోగకరమయిన 
విధానమో తేలదని కాంగెసు సేవకులు భావించారు. దాస్_- మోతీలాల్ 

గార్లు తమ పార్టీ గురించి (పచారం చేస్తూ ఊరూరా తిరిగి ఉపన్యానా 

* -గాంధి-గారు నిర్బంధితు లయాక లక్నోలో జరిగిన అఖిల 
భారత కాం|గెసు సంఘ సమా వేళం (1922 జూన్ )లో, 
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లిసూ ఉంటే, చాలాచోట (పజలు, ఏ పార్టీకి విరాళాలి సే దేశానికి 

క్షేమం కలుగుతుందో నిర్ణయించుకో లేక, తాము యివ్వదలచిన విరా 

కాన్ని ఆ రెండు పార్టీ లవారికీ సమంగా పంచి యిచ్చేవారు. 

సహాకార నిరాకరణ విధానం దేళానికి ఎంతవరకూ ఉపకరిం: 

చింది అన్న విషయాన్ని తేల్చడానికి నియోగింపబడిన “శాసనోల్లంఘన 

ఉద్యమ విచారణ నంఘంి”సత్యాగహా విధానాన్ని విరమింపజేయడాని కే 

(ప్రాతిపదికగా ఏర్పాటయిందన్న నమ్మకం జనంలో బాగా నాటుకు 

పోయింది. అ సంఘ సభ్యుడుగా తనను కూడా ఎన్నుకున్నారని, రాజ 

గోపాలాచారిగారు చాలా సంతోషించారు. సహాయ నిరాకరణ ఏధానానికి 

స్వ స్తిచిప్పాలనె ఉద్దేశాన్ని కడుపులో పెట్టుకునే, రాష్ట్రాలవారీగా, (ప్రకా 

భిపాయ సేకరణ కంటూ, (ప్రయాణాలు సాగించారు. దాస్_- మోతీలాల్ 

గారలు తమ పన్నుగడ మనస్సులో పెట్టుకునే, కార్యక్రమం సాగిస్తు 

న్నారన్న సంగతి నేను (గహించాను. ఈ విషయంలో (పజాభి పాయం 

అవిచ్చిన్నంగానూ, ఏక(గీవంగానే ఉంది; వచ్చిన చిక్క-ల్లా నాయకుల 

మధ్య ఎఏర్చడిన స్వల్పమైన తగాదాలేనన్న విషయాన్ని రుజువు చెయ్యా 

లనే తలంపు నాకు గట్టగా కలిగింది. 

గుంటూరులో దర్యా ప్ర 

ఆ సంఘంవారు, విచారణ నిమిత్తం ఆ౦(ధ్ర రాష్ట్రాంనికి విచ్చే 

సిన సందర్భంలో, నాకు ఒక అవకాళాన్ని కల్పించారు.* గత సంవ 

'తృరమే పన్నుల నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని ముమ్మరంగా సాగించ గలిగిన 

ఆ గుంటూరు (గామాన్నే ఆంధ్రదేశ కేంద్రంగా భావించి విచారణ జరి 

పిసాం అన్నారు. నిజానికి, గాంధీగారు బైట ఉన్నప్పటి కంటే, 

నిర్పంధింపబడిన తర్వాత నే దేశంలో అలజడిీ, ఉత్సాహమూ, ఎక్కువ 

య్యాయన్న సంగతి అక్కడ రుజువయింది. 

గుంటూరుజిల్లా పోలీసు సూపరించెండెంటు (ప్రగెశ కాం(గెను 
. క వాను. 

సంఘానికి అధ్యతుంలు, 



244 నా జీవిత యాత్ర 

కమిటీ (పెసిడెంటుగారికీ, జిల్లా కౌం్యగెసు అధ్యక్షులయిన ఉన్నవ లక్ష్మీ 

నారాయవగారకీ విచారణ సంఘం వచ్చిన సందర్భంలో, (వాలంటీర్ల 

చేత) ఊరేగింపులూ, సభలూ జరిపించరాదని ఆదేశిస్తూ నోటీసులు 

జారీ చేశాడు. మీ నోటీసును పాటించమనీ, మా వాలంటీర్లు కార్యక్రమా 
లలో పాల్గొంటారసీ ఆ జిల్లా పోలీసు సూప కం టెండెంటుగారికి నేను 

సమాధానం ఇచ్చాను. 

విచారణ సంఘం౦వారు వస్తూన్న రై రెలు రెండు గంటలాలస్యం 

అయింది. చాలామంది వాలంటీర్లు. అరెస్తుకు సిద్దంగా డ్యూటీమీదే 

ఉన్నారు. పోలీసు సేషను సమీపంలో వాలంటీరుగా ఉన్న డి, వి. రాజు 

తలమీద ఉన్న గాందీ టోపీని పోలీసువారు బలవంతంగా ఊడలాగి, 

అతనిని అవమానించారు. పోలీసువారు, తామ జారీ చేసిన ఆర్షరును 

వాలంటీర్లు వ్యతిరేకించే లోపలే, ఏదోఒకరకంగా గిల్తి కజ్జా “తెచ్చి 

ఆశాంతినీ కలుగ జేయాలని దృఢంగా సంకల్పించుకున్నారన్న సంగతి 

నిశ్చయం అయింది, నేను పోలీసు సూసరించెండెంటుకు ఇచ్చిన సమా 

ధానాన్ని పురస్కరించుకుని, ముందుగా నన్నూ, లక్మీనారాయణగారినీ 
పోలీసువారు అరెస్టు చేయవలసి ఉంది. కాని మమ్మల్ని ఇద్దరినీ వదిలి, 

బాచీల వారీగా వాలంటీర్ల ని అరెస్టు చేయడం ఆరంభించారు. ఆ 

(కారంగా ఆ రైలు వచ్చే లోపల మూడువందల మంది వాలంటీర్లు 

అ ఠెస్టయ్యారు. 

ఈ వాలంటీర్ల ను అరెస్టుచేసి తీసుకు వెడుతూన్న సందర్భంలో 

నేను అక్కడే ఉన్నాను. ఉన్నవ లక్మీనారాయణగారు, తాను అరెస్ట 

అవ్వాలనే తహతహ కనబరు స స్తున్నా, ఫ్రోలీసువారు ఆయన _ జోలికి 

పోవడము లేదు. అరెస్టు చేయబడిన ఒక వాలంటీర్ల బాచిని ఒక గుండ్రని 
గుంపుగా నిలబెట్టి, కోందరు పోలీసులను ఆ గుంపుకు కాపలాగా నియ 

మించారు. లక్షీనారాయణగారు, ఆ గుంపు చుట్టూరా రెండు మూడు 
సార్లు తిరిగి తనను నిర్బంధించడానికి పోలీసులు "విముఖంగా. ఉన్నారని 

(గ్రహించి, బలవంతంగా ఆ వాలంటీర్ల గుంపులోనికి (పమేంచి, అరెస్ట 
యిన వారిలో తాను కలిపిపోయాడు. ఏ విధమయిన ఆలజడీ లేకుం 
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డానే ఆయన అరెస్టవడానికి చూపించిన ఉత్సాహాన్ని చూసి పోలీసువారు 

ఆశ్చర్యపోయారు. 

“గా ర్డ్ అఫ్ ఆనర్” 

కమిటీవారు వచ్చేసరికి మేము వారిని పూలతోటీ, మాలలతోటీ 

కాదు ఆహ్వానించింది. వారి రాక సందర్భంలో గౌరవ పురస్సరంగా 

అరెస్టయిన మూడు వందలమంది వాలంటీర్ల గుంపే వారికి * “గార్డ్ ఆఫ్ 

ఆనర్” అయింది. సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని విరమింప “వేయా 

లనే ఉద్దేశంతో వచ్చిన “సివిల్ డిసావిడియన్స్ ఇంక్వయిరీ కమిటి” 

వారక, గాందీగారి ఉద్యమాన్ని (ప్రోత్సహించి, అనుసరించాలని దేశీ 

యులు ఎంతగా తహతహ లాడుతున్నారో వరే సాత్యం అవసరం 

లేకుండానే రుజువయింది. 

నాటి సాయంత్రం విచారణ సంఘ నాయకులు ఒక బహిరంగ 

సభలో ఉపన్యసించారు. ఆ సభకు పూర్తిగా ఖద్దరు ధఛారులయిన జనం 

సుమారు లక్షమందికి పై గా హాజరయ్యారు. సభానంతరం వారి వారి 

మకాములకు వారు చేరుకున్నాక, ఆ సంఘ సభ్యులే అయిన రాజగోపా 

లాచారిగారు, ఆ స్వచ్చంద సేవకులను ఎందుకు నిర్బంధించారో సబ్. 

డివిజినల్ మాజి స్రటుగారిని అడగమని అన్నారు. మాజి స్రంటుగారు 

జారీచేసిన ఆర్షరును వ్యతిరేకించిన కారణంగా వారిని అరెస్టు చేసినస్సుడు, 

ఆ విషయమై (పక్చించడం అనవసరమూ, అర్హంభేనిదీ అని నేను 

చెప్పాను. ఇంశేవిధమయిన సంజూయిష్షీనీ పీకరించకుండానే ఆ 

సంఘంవారు ఇతర (ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోయారు. చివరకు వారి రిపో 

రులో దృక్పథాలలో తేడా లున్నాయని నూచించారు. రాజగోపాలాచారి 

గారూ, కస్తూరి రంగయ్యంగారూ, అందులో ఏ విధమయిన మార్పులూ 

చేయడానికి అంగీకరించలేదు. * 

* ఈ విచారణ సంఘం తమ ని వేదికను అఖిల భారత 

కాం|గెసు సంఘానికి సమర్శించింది. కలక తాలో ఆగస్టు(1922)లోే 
అశ 

జరగవలసిన అ, భౌ. కాం. సం, సభ నవంబరులో జరిగింది, శాసన 

సభా (పవేశ సకున్య గయా శాం్టాసుకు విడిచి వేనింది_ఈ 

సమౌ వేళ మే, 
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నా జోస్యం నిజమైంది 

1923 వ సంవత్సరం మె 26.27 తేదిలలో బొంబాయిలో 

అఖిల భారత కాం్యగెసు సంఘం వారు సమావేశమయ్యారు. 

ఈ సభవారు గయా కాం(గైసులో శాసన నభా బహిష్కా_రానికి 
అనుకూలంగా ఆమోదింసబడిన తీర్మానాన్ని రద్దుచేశాం అన్నారు. ఆ 
విధంగా లోగడ నేను చెప్పిన జోస్యం, తు, చ, తప్పకుండా. నిజ 

మయింది. రెండు మానాల విరమణ శాశ్వత విరమణకు దారితీ స్తుం 

దనీ, అలాంటి అవకాశం కలుగజేస్తూన్న కారణంగానే నేను నా కార్య 

నిర్వాహకవర్గ సభ్యత్వానికి రాజీనామా యి స్తున్నానని చెప్పిమరీ రాజీ 
నామా యిచ్చాను గదా! ఆ తాత్కాలిక విరమణ, నేను అన్నట్లుగానే, 
శాళ్వత విరమణ అయివూరుకుంది, ఈ శాశ్వత విరమణ అంగీకారం 

పొందిన కారణంగా, వర్కింగ్ కమిటీనుంచి ఆర్లురు సభ్యులు తప్పు 

కున్నారు.* వై దొలగిన వారందరూ నో ఛేంజి దృక్పథంవారే. వీరి 
రాజీనామాలతోపాటు చిత్తరంజన్ దాస్గారి రాజీనామా కూడా అంగీ 
కరించబడింది, 

మధ్యమ వరావతరణ 

దానో డాక్టరు అన్సారీ నాయకత్వాన ఒక నూతన కార్యనిర్వా 
హకవర్గం అవతరించింది. దాస్- మోతీలాల్ న్నెహూగార్హ పార్టీలో చేరని 
నేనూ, డా॥ అన్సారీ, సరోజనీదేవీ కలపి, యింకా ఇద్దరు ముగ్గుర్ని 
కూడదీసుకుని, ఇంకో (కొత్త కక్షి లేవదీశాము. మే నెలలో “తాత్కా 

శ కారణం: గయా కాంగ్రెస్ ఆమోదించిన శాసన సభా 
బహిష్కారం గురించి (ప్రచారం నిలుపు జేస్తూ ఈ సమా వేశం త్ర్మా 

నించింది. కాం నును స్యమెక్యం-గా ఉంచాలని మధ్యమ క్ని 
చారు ఈ తీర్మానానికి మద్దతు ఇచ్చారు. దానిమోద రాజీనామా 

“ఇచ్చినవారు: సీ, రాజగోపాలా శారి, రాజేం| దపసాడ్, జమ్న 
లాల్ బజాజ్, వల్లభ్ భాయ్ పుల్, బం జకిశోర్ (పసాడ్, 
జి. వి, చేళ్ పాండే. 
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లిక విరమణికి ఒప్పందం అయ్యాక, దాస్. మోతీలాల్ గారలు, తాము 

ఇంకా “నో చేంజర్ఫ్' మేనని డబాయించలేరు గదా! “నో భెంజర్స్), 

“పోఛేంజర్స్" మధ్య సామరస్యం తీసుకువచ్చి, వారి మధ్యనున్న విఖే 

దాలు ని స్పరించకుండా చూడడమే మా (కొత్త త రడి ఆశయం. దానికి 

“సెంటర్ - పార్టీ” అని నామకరణం శేశాము. 

పై ఉదంతాల అనంతరం, జండా సత్యాగ్రహం సాగుతూన్న 

నాగపూరులో, అఖిల భారత కార్యగెను సంఘ సమావేశం (1020 

జూలె లె) జరిగింది. ఆ మీటింగులో “సెంటర్. పార్టి" స్తాప కులమయిన 

మా అందరిపై నా, నో ఛెంక్ పక్షంవారు విరుచుకు సడ్డారు. నరోజనీ 

దేవి డా॥ అన్సారీ విమర్శించిన వారిని భావగర్చితమూ, నునికితమూ 

అయిన తన ఉపన్యాసంతో చెరిగి విడిచి పెట్టింది. డా॥ అన్సారీ అంత 

గుండె నిబ్బరం ఉన్న మనిషి కాకపోవడంచేత తనపై వచ్చిన విమర్శ 

లకు తట్టుకోలేక నిజంగా మూర్చపోయాడు; ఆయన్ని మేమందరమూ 

కలిసి బయటికి 'మోసుకునిపోయి ముఖంమీద నీళ్ళ చల్తి, తెలివి వచ్చే 

దాకా తంటాలు పడ్డాము. ఈ దెబ్బతో ఆయన భయవతేపోయి, తాను 

కొత్త పార్టికి అధ్యకుడుగా ఉండ నిరాకరించాడు. 

అనుకున్న (ప్రకారం ముందు కార్యక్రమం జరిపించడానికి, 

అఖిల భారత కాం(గెసు సంఘ అధ్యజిడుగా కొండ వెంకటప్పయ్య 

పంతులుగారిని ఎన్నుకోవడం జరిగింది.ఈ సంఘంవారు శాసన సభలను 

బహిష్కరించడం విషయమై అభిప్రాయ సేకరణకుగాను ఒక ఉప 

సంఘాన్ని నియమించారు. దాసి. మోతీలాల్ గార్ల (పభకు తట్టుకో లేక, 

రాజగోపాచారిగారి నోఛెంజ్ పార్టి కోభగోల్పోయిన సండుటాకులా 

ఎండి రాలిపోయింది. అచారిగారిక్క ఏ విధంగా తమ శ క్తుల్ని మళ్ళి సే స 

గాంధీగారి కార్యక్రమం పునరుజ్లీత మవుతుందో తెలుసు, ఆ రాజకీయ 
ధురంధరు లందువల్ల, గాందిగారికి కుడి భుజం అనతగ్గ రాజగోపా 

. లాచారిగారి మీద మొదటి బాణం విసిరారు. (త్రివిధ బహిష్కార కార్య 
క్రమానికి రెండు మాసాలపాటు విరామం నీవల్లనే కలిగిందన్నారు. 
తర్వాత, సత్యాగహోద్యమాన్ని ఉద్ద్రుతం చేయ్యడానికి సహాకార 
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నిరాకరణోద్యమ సంఘం అంటూ ఒక దాన్ని లేవదీశారు. తర్వాత, 
శాసన సభలను బహిష్కరించడం విషయమై అభి ప్రాయ సేకరణ. 

కంటూ ఇంకో ఉప సంఘాన్ని నియమింసబేశారు. ఆ తర్వాత, అఖిల 

భారత కాం(గైెసు సంఘం వారిచేత శాసన సభా బహిష్కార విధానానికే 

తిలోదకా లిప్పించారు. 

ఈ (త్రివిధ పద్దతుల మీద వారి బలగాన్ని నడిపించి, తాము 

పన్నిన వలలో రాజగోపాలాచారిగారు ఇరుక్కు నేటట్లుగా చేశారు. ఈ 
దెబ్బతో గాంధీగారి సహకార నిరాకరణ విధానానికే స్వస్తి చెప్పించి, 

ఆ స్థానంలో శాసస సభా ప్రవేశ కార్యక్రమాన్ని (ప్రవేశ పెట్టారు. 

ఈ కథను పొడిగించే ముందు నాగపూరు జెండా సత్యాగ్రహ 

వషయంకాస చర్చించడం న్యాయం. 

10 
నాగపూరు జెండా సత్యాగ్రహం; 

ఆం ధ్ర దెశం నుంచి వాలంటీర్లు 

లోగడ అలవాటయిన విధానంగా నాగపూరు వీథులలో తిరుగుతూన్న 
స్వచ్చంద సెవకుల్ని, కొన్ని కొన్ని వీథులగుండా యికముందు 

తిరుగ రాదంటూ 10208 మే మాసంలో 144 సెక్షను [క్రింద ఆంక్ష విధిం 
చారు. జమన్లాల్ బజాజ్ మున్నగు నాయకులు ఈ ఆంక్షను ఉల్లం 
ఘించాలనే నిశ్నయంతో సత్యాగహం [పారంభించారు, ఈ ఉద్యమా 

నికి నాగపూరు జెండా సత్యాగ్రహం అన్న పే బరు నార్హకం అయింది, 

నిరు త్సా హ పరి స్ట్ తు లు 

గాందీగారి జైలు శిక్షా దేశంలో స్వాతం[త్ర్య సమరాన్ని అణగ 
(దొక్కడానికి (ప్రభుత్వంవారు అవలందిసూన్న పద్దతులూ గమనించిన 
మధ్య పరగణా వానులలో ఉత్సాహం నశించిన కరణంగా, కాం(గెసు 
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వారు నిచార్యగ స్తు లయ్యారు. దేశనాయకులలో చీలికలు బయలుదేరి, 
గాందిగారి సహకార నిరాకరణ విధానం సాగించాలా వద్దా అన్న మీ 

మాంసతోవారు తృగవులాడుకుంటూ ఉంచే గవనించిన కాం(గెసు 

వా రవరయినా నిజంగా మానసిక వేదనకు లోనయారం పే ఆశ్చర్యం లేదు. 

జమన్ లాల్ బజాజ్ లాంటి ఉత్తమ నాయకుల నాయకత్వంలో 

నడుసూన్న మధ్య పరగణాల లో ఉత్సాహం చచ్చిపోయిందం టె, నాకు 

నిజంగా చాలా బాధనిపించింది. 

నాగపురంలో జెండా సత్యా(గహా విషయం గమనిద్దామని మేము 

నాగపూరు వెళ్ళేసరికే 81 మంది అరెస్టయ్యారు. బజాజ్ లాంటి ఉ త్తమ 

నాయకుడు అరెస్టయి రికి ంపబడిన సందర్భంలో , అరెస్టుకు సిద్దమయిన 

82న వ్యక్త క్తి లఫింపలేదనే విషయం మమ్మల్ని ఆశ్చర్యచకితుల్ని 

చేసింది. 

ఇలా అన్నానని మధ్య పరగణా మనుమలు ఇతర ప్రాంతీ 
యుల కంచె దేశభ క్రిలోనూ,ఉత్సాహంలోనూ, రిసికట్టనిగాదు నా ఉదెశం, 
గత 20 సంవత్సరాలుగా నడుస్తూన్న స్వాశం త్ర సమరం సంద 
ర్భంలో వెనుకంజ వేపిన వారెవరూ చేరు. అన్ని(పాంతాల భారతీయుల 
లోనూ వున్నవి ఒకేరకపు ర క్రమాంసాలే. వారి ఉత్సాహోతిశయాల 
లోనూ తేడాపాడాలు లేవు, 

కాని దేశీయులలో ఆ ఉత్సాహం సన్నగిల్లి నప్పుడు, కి రష పరి 
స్థితులలో నూ (ప్రజలలో ఉక్సాహోదేకాలను రేకై _తించగలవి నాయకుల 
చ ధైర్య ప్రైర్యాలూ, వారి ఉద్బోధనా పద్ధతులూ మ్యాతమే. సరిఅయిన 
నాయకులు ముందడుగు వేసి జనులలో " ఉత్సాహాన్ని రేక _తించవలసి 
ఉంది. నాగపూరులో అఖిల భారత కాం. గెసు కమిటీ మీటింగులకు 
హాజరయి, పరిస్థితులను గమనించిన మా కందరికీ ఒకే అనిపించింది. 
ఈ నిరుత్సాహానికి కారణం నాయకులమధ్య ఏర్పడిన అభి పాయ 
భేవాలూ, కుమ్ములాటి వే అని, 

T 17 
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ఆందోళన (ప్రాముఖ్యం 

నాగపూరు జెండా సత్యాగ్రహ ఉద్యమం ఘనవిజయానిక్రై జను 

లను ఉ _కేజపరచి, వారిలో నవచె చెతన్యం కలుగజేయాల నే ఉద్దేశంతో 

నేనూ, “విఠల్ భాయ్ పకేలూ, సరోజినీదేవి కలిసి నాగపురంలో దిహి 

రంగ సభలలో ఉపన్యసించాము. మన జాతీయ పతాక గౌరవం కాపాడ 

డానికి ఆరంభం అయిన ఈ ఆందోళన అన్నది, సరిగా ఆలోచించి 
చూ స్తే, మానవుడు మానుషంగల మనిషిగా (బతకడానికి అవసర మెన 

జీవన్మరణ సమర మె అవుతుంది. అప్పట్లో నాగపూరులో జాతీయ 

పతాకం అణగ్యదొక్క బడిఉంపే, అది కార్యగెను జీవితానికే గొడ్డలి 
పెట్టయి స్వతం[తోద్యమం అధఃపాతాళానికి దిగిపోయి ఉండేది. 

ఆ రాష్ట్రంలో జమన్ లాల్ బజాజ్ లాంటి ఉ త్రమనాయకునివెంట 

80 మంది కంచె ఎక్కువగా జె జై ళ్ళకు వెళ్ళలేకపో యిన సరిస్టితులు 

ఉత్పన్నమయినస్పుడు, అట్టి జనాన్ని ఉదేకపరచ్చి జాతి గౌరవ 
మర్యాదలు నిలుపుకోవడానికి వ్ పద్దతుల మీద,ఏ యే విషయాలు చర్చిన్తూ, 

ఎలాంటి ఉపన్యాసాలు, ఎవరెవరిచేత ఇప్పించడ మన్నది సమస్వే 

అయింది. 

మె మిచ్చిన హామి 

ఆ విషమ పరిస్థితులను (గహించి, నేనూ, ఇతర మితులమూ 

కలసి ఆ రాష్ట్ర ప్రజలతో యేమన్నా మో తెలుసా? ఇటువంటి 

జాతీయ సమరంలో ఇలాంటి విషమ ఘట్టాలలో మీ రాష్ట్రంలో 81వ 
వాడిని అనుసరించడానికి మనుష్యులు దొరక్కపోతే, ఇతర రాష్ట్రాల 
నుంచి తండోస తండాలుగా జనాన్ని ఇక్కడికి పంపించి, మీమా గొర 
వాలు కాపాడుతాము అన్నాము. నా మట్టుకు నేను మా ఆం(ధ 
రాష్ట్రంనుంచి జెండాలతో సహా వేలాది వాలంటీర్ల ను పంపించగలనని 

హామీ ఇస్తున్నాను. ఈ హామీ నేను వ్యక్తి కిగతంగానే గాక, ఆంధ 
రాష్ట్ర కాం(గెను కమిటీ అధ్యక్లు నిగా కూడా ఇస్తున్నాను, అని నమ్మ 
బలికాను, 
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నాగపూరు నివాసి అయిన ఒక పెద్దమనిషి మేమంతా మధ్య 

రాష్ట్రాల సెంట్రల్ ((ప్రావిన్సెస్ లోని ముఖ్య నగరాల నన్నింటినీ 

చుట్టి (ప్రచారం చేయడానికి వలసిన యేర్పాట్ల న్నీ చేయించాడు. అను 

కున్న (ప్రచారం అన్ని 'కేంద్రాలనూ చున ముఖ్యులలో నేనూ 

ఉన్నాను. వెళ్ళిన చోటల్లా మనుష్యులు కరువయిన కారణంగా ఉద్యమం 

కుంటువడిందంజే అది "మి రాష్ట్రాయుల కందరికీ సిగ్గుచేటని నొక్కి 

వక్కాణించాను. చాలామారంలో ఉన్న మా తం(ధ్రదేశంనుంచి 

మీ గౌరవం కాపాడడానికి మా మనుష్యులు రానై ఉన్నారనీ చెప్పాను. 

మా దేశంనుంచి వచ్చేవారు రాకుండా రైళ్ళలో ఇబ్బందులు కలుగ 
జేస్తే మా వాళ్ళు కష్ట నష్టాలకు ఓర్చి అంతదూరంనుంచీ నడిచి 
అయినా సరే వచ్చి మీ మా గౌరవాలు కాపాడుతారని చెప్పాను. మా 

నాగపూరు యాత్ర (సదోధాత్మకంగా విజయాన్ని సాధించిందనే చెస్పాలి. 

కాని (ప్రజలలో నిజమయిన ఉత్సాహాన్ని అనేక కారణాలవల్ల 

కలుగజేయలేకపోయాము. ఈ జెండా సత్యా(గహోన్ని అఖిల భారత 

సమస్యగా పరిగణించాలని 10.728 న (పతిపాదించడమూ, దానో 

దేశం నలుమూలలనుండీ జనం తండోపతండాలుగా రావడమూ జరిగే 

సరికి దేశంలో నూతనోత్సాహం, వై తన్యం, వగై రాలన్నీ కలిగాయి. 

ఆంధుల ముందంజ 

చెప్పిన పద్దతిగా చేయడానికి మున్ముందుగా తయారయింది 
మేమే. మన ప్రాంతానికి మేము తిరిగి వచ్చిన వెనువెంటనే రాష్ట్ర] య 
కాంగైెసు సంఘ సమావేశాన్ని జరూరుగా ఏర్పాటుచేసి, అందులో 
ఈ నాగపూరు జెండా నత్యాగహ పరిస్టితులను తర్జన భర్జన చేశాము, 
సభలో ఉ(దేక పూరితమయిన ఉపన్యాసాలు ఇవ్వబడ్డాయి. “ఆంధ్రరత్న 

దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్యగారు, మన వాలంటీర్ల ని నాగపూరు సంపించ 
డానికి వీలులేదని ఘంటాపథంగా వక్కాణించాడు. కాని కమిటీవారు 
మన వాలంటీర్ల ను నాగపూరు పంపించాలనే నిర్ణయాని కి వచ్చి, అత్య 

ధిక మైన మెజారిటీతో తీర్మానాన్ని నెగ్గించారు. 
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౭ లు (ప్రయాణాలకు ఆటంకాలు కల్పించబడే పరిస్టితులలో 

నడిచే వెళ్ళి తీరాలనే విషయం సుస్పష్టం చేయబడింది. మని రాష్టం 

నుండి చాలామందే వెళ్లారు. రైలు (పసయాణానికి చాలామందికి అడ్డం 

కులు కలుగజేయ బడ్డాయి. అడ్డంకులు కలిగిన (పాంతంనుంచి కి 

నడకనే మనవాళ్ళందరూ (ప్రయాణాలుచేసి ఆ జెండా సత్యా గహంలో 

పాల్గొన్నారు. 

ఒక ఉదాహరణ 

నాకు భమిడిపాటి సత్యన్నారాయణగారి అవస్థ ఇంకా జ్ఞాపకం 

ఉండిపోయింది. పెక్కు ఉద్యమాల అనంతరం ఆయన కొంతకాలంగా 

నరసాపురంలో ప్లీడరుగా ఉంటున్నారు. ఆయన అ రోజులలో 

నాగపూరు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొనడానికి గాను, తనకు తప్పని సరిగా 

కావలసిన బట్టలు నగె గె రాలన్నీ జక గంపలో నె త్రిన పెట్టుకుని, మొ త్తం 

దూరం అంతా కాలినడకనే నడచి వెళ్ళారు. 

ఇతర రాబ్షాలుకూడా ఈ సత్యాగహ సమరానికి ఇతోధికంగానే 

వాలంటీర్ల ను సంపించాయి. 

అప్పట్లో అలముకొనిఉన్న నిరుత్సాహ సరిస్టితులలో కూడా నాగ 

పూరు జెండా సత్యాగహ సమరం (బహ్మాండంగానే సాగింది పభుత్వం | 

వారు తమ ఓటమిని ఒప్పుకుని, దేశీయులు తమ జెండాను నిరభ్యంత 

రంగా ఏ అడ్డంకులూ లేకుండా ఎగుర వేసుకో వచ్చునని అనుజ్ఞ యిచ్చే 

పర్యంతమూ, ఈ యుద్ధకాండంతా జోరుగానే నడిచింది. 

నాయకులకు, ప్రజలకూ పరస్పరం విశ్వాసం కుదిరి, నాయ 

కులు తమ కీచులాటలను తగ్గించుకుని నడిఏంచగలిగిననాడు సహకార 

నిరాకరణ ఉద్యమంకూడా విజయవంతం అపుతుందని 1828 నాటి 

నాగపూరు జెండా సత్యాగహ సమరం రుజువు చేపింది, 

* తరవాత (1967) వక్లీలుగా తూర్పునోదావరిజిలా. 
రాజోలు కాపురస్తులు. 
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1923 డిసెంబరులో కాకినాడలో కాం(గెసు జరుస దల 

చాము. దురదృష్టవశాత్తూ ఆ సంవత్సరం గోదావరినదిలో 

ముమ్మరంగా వరదలు రావడమూ, అక్కడి (పాంతాలన్నీ చాలా 

వరకూ తుపాను దెబ్బతినడమూ సంభవించింది. తిరిగీ 1997. కిరీలలో 

కూడా ఆంధ్రదేశపు పలు (నాంతాలు అలాంటి ఇక్క. ఎదుర్కోవలసి 

వచ్చింది. కాని అప్పటి పదిస్టితులు వేరు. ఆ సంవత్సరాలలో మేము 

రాజ్యాంగాన్ని కాం(గెను పేరిట నిర్వహిస్తూన్న కారణంగా నేను 

రివిన్యూ మంత్రిగా ఉంటూ కరువులూ, వరదలూ మొదలై న అరిష్టాల 

వలన కలిగిన పరిస్థితుల ను కూడా సరిదిద్దవల సిన బాధ్యతను 

వహించాను, 

వరద బాధితులకు సహాయ్యం 

నిజానికి 1923 లో కాం్యగెను కమిటీవారు ఇవ్వగలిగిన సహాయం 
_అత్యల్బుం అయింది. కాని నేను ఆ (ప్రాంతనికి వెళ్ళి (వ్రజలచేయూతతో 

ఎంతో సహాయం చేయగలిగాను. జిల్లా అధికార్లూ డివిజన్ ఆధికార్లూ 
కూడా మాతో చేతులు కలిపి చేయగలిగినంత “సహాయం చేయడానికి 

సంసిద్దు అయ్యారు, నేరుగా గవర్న మెంటు బొక్కసంలోంచి క్రాక 

పోయినా, అక్క-డ ధనాన్ని విరివిగానే ఖర్చు పెట్టగలిగాము. జమీందార్లూ, 
భూన్వాములూ, సామాన్య (ప్రజలూ కూడా తదు శ _ీవంచన లేకుండా 

ఇచ్చిన ధన కనక వస్తు వాహన సంస త్తితో, నిలువనీడలేని వేలాది 

- జనానికి లక్షలాది వెదుళ్ళూ, కోట్లాదిగా "తాటాకులూ సప్పయి చేయ 

గలిగాము. 

ఆనాడు మేము ఎంత సేన చేయగలిగినా, 1987.38 సంవత్స 
రాలలో తుఫాను బాధితులకు యివ్వగలిగిన సహాయంతో పోల్చిచూ సే 
1928 లో మేము చేసిన సహాయం అత్యల్పం అని ఒప్పుకోకతస్పదు. 
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ఒక్కటిమ్మాతం నిజం. 1928 లో జనం అంతగా బాధపడడానికి 

కారణం, ఆనాటి (ప్రభుత్వం, జాతీయమెన (ప్రజాప్రభుత్వం కాక. 

పోవడమేనని నొక్కి వక్కాణించగలను. అందువల్ల నే, అవకాశం 

చిక్కి రాజ్యాంగాన్ని కాం్యగెను పేరిట 183'/.88లో స్వీకరించ గలిగిన | 

సందర్భంలో, కరువులూ, వరదలూ,. తుపానులూ లాంటివి నా పోర 
ఫోలియోలోకి తీసుకున, అవసరం అయినప్పుడల్లా బాధితులకు కావల. 

సిన సహాయం అవిచ్చిన్నంగా చేయగలిగాను. అంతేకాదు. అవసరాలకు . 

ఆర్థిక శాఖవారు ధనాన్ని మంజూరుచేసి యిచ్చేలోపలే నేను ఆయా. 

ప్రాంతాలకు వెళ్ళి (ప్రజల సహాయ్య సహకారాలతో, శ_కివంచన 

లేకుండా చేయగలిగిన సేవ చేస్తూండేవాడిని. 

కాం[గెసు సుకుఖాదీడేరా 

నాటి వరదల తుపానులూ కూడా కాకినాడ కౌంగెసుకు కావల 

పిన యేర్పాటు సవ్యంగా చేయడానికి వీలులేకుండా చికాకులూ, ఇబ్బం 

దులూ కలుగ జేశాయి. కాంగొనుకు అవసరం అయ్యే ఖర్చుల కోసం, 

కాం(గెసువారు ధనాన్ని సేకరించడంలో నిమగ్నులయ్యారు. ఈ కారణం 
వల్ల కూడా వరద బాధితుల సాహాయ్యానికి కానలసినంత జోరుగా 
ధనాదులను సంపాదించలేకపోయాము. కాని ఆం|ధ (ప్రజానీకంలో వెన- 

కాడే గుణం లేకపోవడాన్ని, వారికున్న ఆరి రి కపు టిబ్బందులను వ్స్మ 

రించి వలసిన ఆర్థిక సహాయాన్ని అనందంగా జేశారు. 

ఇటు రిలీఫ్” పనులూ, అటు కాంగసు కార్యకలాసపాలూ 

చాలా విజయవంతమే అయ్యాయి. అంతేకాదు. కాం(గసు అనంతరం 

కౌం(గెసు ఎక్కడ జరిగినా వేసుకోవడానికి సువిశాలమయిన పెద్ద డేరా, 

ఆ డేరాకు కావలసిన హంగులూ శాశ్వతంగా సమకూర్చి సమర్పించ 

గలిగింది ఆంధ్ర దేశమే. ఆ రోజులలో ఆశాదీ డేరా ఖరీదు లకొ. 
యాభై వేలపై చిలుకు ఉంటుందని అంచనా వేశారు. దురదృష్టవశాత్తూ, 
ఈ డేరా వగ రాలు, ఆయిదారు సంవత్సరాలు వాడుకున్నాక, అనుకో, 

కుండా పరశురామ (పీతి ఆయ్యాయన్నది చేరే విషయం. 

(3 
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శాసన సభా (ప్రవేశ వివాదం 

సత్యాగహ సమర (ప్రారంభ కాలంనుంచీ దాస్గారూ, నేనూ 
సన్నిహితులంగానూ, ముఖ్య స్నెహితులంగానూ ఉంటూ ఉన్నా, 

ఇంతవరకూ ఆ యా సందర్భాలలో చెప్పినట్లు, గాంధీగారి పద్దతులకు 
భిన్నంగా ఆయనా, మోతీలాల్ న్నెహూగారు కలసి పన్నిన కుట్రలో 

నేను యిరుక్కో_లేదు. కాగా వారు (ప్రారంభించిన స్వరాజ్యపార్టి అన్న 

దాంట్లోనూ నేను కలుగ చేసుకోలేదు. ఆ స్వరాజ్యపార్తీయే కాల కమేణా 

కాంగెను కౌన్సిల్ పార్టీగా మార్చు చెందింది, 

గాంధీగారు ఈ సత్యాగహ ఉద్యమాన్ని దాస్- మోతీలాల్ గార్ల 

సలహా సం(ప్రతింపులతో (ప్రారంభించి ఉండడంచేత వారికి తన విధా 
నాలపట్ల విముఖత గలుగుతూన్నట్లు విశదం అవుతూ ఉన్నా, వారి 

మానాన్ని వారిని వదిలి, తన మానాన్ని తాను, తను నమ్మిన పద్దతిలో, 

(ప్రజల సహాయంతో, ఉద్యమాన్ని నడుపుకుంటూ ముందుకు సోలేక 

పోయారు. రాజగోపాలాచారి మొదలై న కార్యనిర్వాహకవర్గ సభ్యు 
లందరూ కలిసి, _తివిధ బహిష్కార విధానానికి రెండు మాసాలపాటు 

విరామం ఇవ్వడమూ, శాసన సభల విషయంలో ఉన్నటువంటి బివాష్క. 

రజను పూర్తిగా న త్రివేయడమూ,తర వాత శాసన సభా (ప్రవేశ కౌన్సిల్ 

ఎంటీ విధానానికి అంగికరించడమూ ఇత్యాదుల న్నీ, ఏదో విధంగా 

జైలులో ఉన్న గాందీగారితో సం(పతించే చేస్తున్నారని చాలా మంది 

నమ్ముతున్నా, నిజానికి రండు సంవత్సరాలకు పైగా నిర్బంధంలో 

ఉన్న మహాత్మునికి బై ట ఏం జరుగుతూందో ఈషణ్మా తమూ తెలియదు, 

గాందీగారినీ, వారి తత్వాన్నీ ఎరిగి ఉన్న నేను ఈ సనులన్నీ 

వారి ఎరుకతోటీ, అనుమతితోటీ (కాగితంమీద లేకపోయినా జరుగు 
తున్నాయని ఎప్పుడూ నమ్మ లేదు. 1923 ఫిబ్రవరి మాసంలో వర్కింగు 

కమిటీతో నాకున్న సంబంధాన్ని తెంచుకున్నాను. అప్పటికి గాంధీగారు 

నిర్బంధింపబడి ఏడాది అయి ఉంటుంది. వర్కింగు కోమిటీనుండి 

వై దొలగిన తర్వాత నాకు దాస్గారి (పో(గాంతోగాని, రాజగోపాలా . : 
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చారిగారి (పోగాంతోగాని సామరస్యం కుదరలేదు. లోగడ విన్నవించి 

నట్టు, నేనున్నూ కొంతమంది మితులమున్నూ కలసి, నో ఛేంజ్ 

(పో ఛేంజ్ పార్టీల మధ్య ఏర్పడిన అగాధం విస్తరించకుండా చూడా 

లనే ఉదేశంతో “సెంటర్. పార్టి ని నెలకొల్చాం.* 

రా. కాం. అధ్యక్ష పదవికి రాజీనామా 

డిల్లీలో మహమ్మదాలీగారి అధ్యక్షత ను జరిగిన స్పెషల్ కాం(గస్* 

ఆవరణలోకి కూడా నేను ఇన్ప్తాయంజా కారణంగా. వెళ్ళలేక 

సోయాను. నేను ఢిల్లీ చేరిన వెంటనే పట్టుకున్న ఈ ఇన్ప్లూ 

యంజా, కౌాంగెసు పూర్తి అయిన వారం పది రోజులదాకొ 

నన్ను వదలనే లేదు. అందువల్ల ఈ స్పెషల్ కాం(గస్లో దాస్పారీ 

వారికి 1924 లో జరుగవోయే ఎన్నికలలో అభ్యర్థులుగా నిలిచి పోటీ 

చేయడానికి ఇవ్వబడిన అనుమతి విషయంలో నోరు విప్పి మాటలాడే 

సావకాశం కూడా నొకు లభించలేదు. 

కాకినాడ కాంగెస్లో ఈ విషయం చర్చకు వచ్చినప్పుడు నేను 
దాస్పార్టీ వారికి వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించి, ఢిల్లీలో "స్పెషల్ కాంటగెస్ 

వారు దాస్గారికి అనుకూలంగా చేసిన తీర్మానాన్ని కాకినాడ కాం గెసు 

వారిచే తిరగ తోడించాలో, దాస్పార్టీవారితో చేతులు కలపాలో - నిర్ణ 

యించుకోవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఢిల్లీ "స్పెషల్ కాంగ్యస్"వారు 

* "మేలో బొంబాయిలో ఆ. భా. కాం, సం, చేనీన తీర్మా 

నాన్ని కొన్ని రాష్ట్రీయ సంఘాలు ధికగ_రించిన మోదటి, జూలైలో 

నాగపూరులో మళ్ళీ అ. భా.కాం,సం. సమావేశం జరిగింది. శాసన 

సభా బహీిప్మా_ర విధానాన్ని పునర్విచారణ చెయ్య డానికి ఒక 

(పత్యేక కాం(_గెసును సమౌ వేళ పరచాల ే తీర్మానాన్ని ముధ్యమ 

కత వారు అంగీకరింప జేశారు. సెపెంబరులో ఢిల్లిలో సమా వేళ మెన 

ఆ (పత్యేక కాంైసు శాసన సభా పవేశాన్ని అనువతిసూ 

తీర్మానం చేసింది. ఆ విధంగా శాసన సభా (పవేళ వాదులు తమ 

పట్టు సాధింణారు 
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దాస్ పార్టీ వారికి “కౌన్సిల్ ఎంటీ)”కి అనుమతి నిచ్చి, రెండు మాసా 

లయినా 'కాకుండానే, దాన్ని తిరగ తోడించడం అన్నది అవివేకం అనే 

కారణాన్ని, ఆంధ్ర మిత్రుల నందరినీ ఢిల్తీ తీర్మానాన్ని బలసరచవల 

సిందని కోరాను. కాని యువక బృందం గయా తీర్మానాన్నే సట్టుకు 

కూర్చున్నారు. ఈ విషయంలో మేము చీలిపోయాము. ఈ విషయం 

చర్చకి వచ్చినప్పుడు నేను ఒక్క వోటు మెజారిటీతో ఓడిపోయిన కార 

_ ణంగా, అంధ(ఫదెక్ కాం(గెను కమిటీ అధ్యత న్రానానికి రాజీనామా 

ఇచ్చాను. 

వాలంటీరు పని 

ఈ వ్యతిరి క్త క భావాలతో వాలంటీర్ల లో ఉండవలసిన క్రమశిక్షణ 

_ కుంటువడింది. కాం, (గెస్ సెషన్స్లో నాడ్డి చేసుకుని పనిచేయడానికి 

వాలంటీర్లు నిరాకరించారు. అప్పుడు నేను ఒక వాలంటీరు దాద్ది తగి 

లించుకుని పనిచేయడం (పారంభించాను. దానో ఇత రులు కూడా నన్ను 

అనుసరించారు. 

ఆరోగ్యం పూర్తిగా చెడుటవలన విడుదలయిన* గాంధీగారు 

ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూండగా నేను సకుటుంబంగా. చూడడానికి 

వెళ్ళినప్పుడు, గాంధీగారు యీ ఉదంతాన్ని గురించి కూడా మాట్లాడారు. 

నా సహచరులయిన నాయక బృందం ఒక్క ఓటు మెజారిటీతో 

నన్ను ఓడించినంత మృతం చేత, ఇతర డెలిగేట్ల పైనా, ప్రజలపె నా 

ఉన్న నా విశ్వాసం సడలలేదు. నేను చాలాసేపు కాం(గెను సమా 

వేశంలో మాటలాడవలసి వచ్చింది. చివరికి నాతో అభ్మిపాయఖేదం 
ఉన్న డాక్టరు సుబహ్మణ్యంగారు కూడా మాటలాడవలసి వచ్చింది, 

. చివరికి జయం 

చివరికి నా దృక్పథమే అధిక సంఖ్యాకుల ఆమోదాన్ని పొందింది. 

ఢిల్లీలో “స్పెషల్ కాంగ్రస్” వారిచ్చిన అనుమతి దృఢతరం అయింది. 
ఈ ఏ విషయంలో ఎంతో ఆతురతతో ఉన్న దాస్గారూ సంతపించారు. 

జ 1924 1 ఫ్, బవరిలో. wm య 
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దాస్గారు తమకు లభించిన ఢిల్లీ అనుమతి కాకినాడలో తిరగ 
తోడబడుతుందేమోననే భయంతో, అంతవరకూ చాలా ఆదుర్దాగా 
ఉన్నారు. నిన్న మొన్నటి వరకూ బెంగాలు శాసన నభలో కౌంగెను 

పార్టీకి నాయకుడుగా ఉంటూ ఉండిన కిరణ శంకర్ రాయుగారు, నన్ను 

కలుసుకుని మాటలాడి ఎల్లాగయినా ఢి (పతిపాదన నిలబడేటట్లు 

చూడమని కోరారు. ఈయన్ని ప్రత్యేకంగా ఈ పనికోసం నియోగించి 
దాస్గారు పంపించారు. ఆయన వందలాది మైళ్ళు ప్రయాణం చేసి ఈ 
పనిమీదే బెజవాడ వచ్చారు. 

మా వ్యక్తిగత స్నేహ బాంధవ్యాలు, వ్యక్తి కిగత అభ్మిపాయా 

లతో ఎప్పుడూ ముడిపడి ఉండలేదు. మా రాజకీయాలన్నీ రాజకీయాలు 
గానూ, "స్నేహోలు స్నేహాలుగానే ఉండేవి. అయినప్పటికీ ఆయనతో 

హకరిసానని వాగ్దానం చేశాను. గాందీగారు నిర్బంధంలో ఉండగా, 
నాయకులలో విభేదాలు కారణంగా దేశంలో పరిస్థితులు క్త సష్టతరం 
కావడం వాంఛనీయం కాదనే నొ ఊహ, 

వరదలతోనూ, తుపానులకోనూ ఆ సంవత్సరం (పజలను ఎటు 
వంటి బాధలకు గురిచేసినా, 1928 రాజకీయంగా మాత్రం ఉపకరించింది. 
ఏ దృక్పథంతో చూసినా కాకినాడ కాం(గైెసు (బ్రహ్మాండమయిన విజ 
యాలు సాధించిందనే చెప్పాలి. ఆం(ధులమయిన మనకు ఆ కాం(గెసు 
నిజంగా గర్వకారణ మె. ఆహ్వాన సంఘ అధ్యత్తులుగా దేశభ క్త కొండ 
వెంకటప్పయ్య పంతులుగారు, తమ అధ్యక్షోపన్యాసాన్ని హిందీలో 
ఇచ్చారు. ఆంధ్ర యువతీ యువకులు శ క్రివంచన లేకుండా నహాయ 
పడ్డారు. ఆంధ్ర దేశానికి జెందిన అన్ని జిల్లాలలోని దశర న్టులూ, 
న “రకులూ, కృషీవలులూ లేదనకుండా వారికి ్ త్రోరిన సహాయం 
కంగానే గాక అనేక విధాల సహాయపడ్డారు. 

మ హరి ఆతిథ్యం 

కాకినాడ కాం(గెను చరిత్ర (మహర్షి) బులుసు సాంబమూ ర్తి 
గారిని తల పెట్టకుండా ముగించకూడదు, కౌంగెసు ఏర్పాట్లన్నీ ఆయన 
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భుజస్కంధాల పై నే మోపబడ్డాయి. సాంబమూ ర్తిగారు కూడా నాకు _ 

మళ్లే నే ప్రీడరీలో బాగా ఆర్షి ౦చిన వారే అయినా, ఉద్యమంలో చేరాక | 

మా యిద్దరి స్థితీ ఒక్కలాగే నడిచింది. ఇద్దరమూ పకీర్ల మే. ఇద్దరమూ 
'దేళ ద్రిమ్మర్ల మే. అయితేనేం, లేమితో " ఎప్పుడూ "మేము బాధసడ i 

లేదు. అడగడం తడవుగా డబ్బు అల్లా పుస్పైది. వారి ప్రయత్నం | 

సఫలం అయింది. 

ఆంధ దేశపుటన్ని మూలలనుంవీ ధారాపాతంగా వచ్చిన . 

సరుకులతో, .గాదెలూ, కందా కొట్టూ కూడా నిండాయి. కౌంగ్భసు _ 

అయిపోయినా అవి పూటుగానే ఉన్నాయి. అందువలన కాంగెసుకు | 

వచ్చిన (పతినిధులూ, (పేకకులూ కూడా జరిగిన, జరుగుతూన్న ఏర్పా ! 
బ్లకు విస్తుపోయారు. వచ్చిన వారి కందరికీ అనుకున్న దానికంటె | 
ఎన్నోరెట్లు అధికంగానే ఆదరణ లభించింది. ఆయన చేసిన పతి కార్యం . 

అమోఘంగానే నిర్వహింపబడింది. సాంబమూ ర్తిగారు తమ నేర్పుతో | 

ఆంధ్ర దేశీయుల నందరినీ ఒక “కామదేనువు”గా మార్చగలిగారు. 

ఆయన ఇట్టి ఏర్పాట్లన్నీ పునైడు దుఃఖంతో ఉండి కూడా . 

చేయగలిగాడు. ఆయన ఏకే క పుత్రుడు, కాంగగెసు కొద్ది రోజులలో క 
ఆరంభం అయ్యే ముందర, , కన్నుమూశాడు. ఆయన 'ఆళలన్నీ ఆ న 

యిరవై సంవత్సరాల యువకుని పైనే కేంద్రీకరింసబడి ఉన్నా, ఆ | 

విచారాన్నంతటినీ దిగమింగి, ఉత్సాహం తెచ్చుకుని అన్ని, 
ప్రాంతాలూ తిరిగి, కాం_గైసుకు అవసర మైన రంగాలన్నింటికీ కావల. 
సన నహాయం పుట్టంచ గలిగాడు. సాంబమూ ర్తిగారి తండ్రి సున్చావ . 

ధానిగారు. ఆయన ఆం(ధ్రావనిలో శే ఎరుపడ్డ మహాపండితుడు, మంచి . 

జ్ఞాని, వేదాంతి. ఆయన, వృద్ధాప్యంలో మరణ శయ్యమీద ఉండగా, . 

కాకినాడలో వారి స్వగృహంలో 'దర్శించుకోగల భాగ్యం నాకు లభించింది. | 
సాంబమూర్తి ఆ తండ్రికి తగిన బిడ్డే, అందువల్ల నే ఎకై క ప్యతుని మర . 

ఇంతో కృంగి పోకుండా, కోక భారాన్ని హృదయంలోనే ఇముడ్చుకుని, || 
కార్యరంగంలో (ప్రవేశించి సాధించుకు రాగలిగారు. “జాతస్య మరణం! 

_.ధ్రువంో అన్న నుడే ఆయనికి శాంతినీ, శక్తిని ఇచ్చియుంటుంది. Ws 

శ 

Fears 

గ on 
| ER 
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12 
గాంధీగారి విశుదలః జూహూ సం పతింపులు 

Sir seg sete yes, ఈ 
పతన hapa యుల 

న లపై! 

rr ళం 

We జ స rks 

. ఆ రోజులలోనే గాంధిగార్ని ఆపరేషన్ నిమిత్తం యరవాడ 
"జైలునుంచి “సెసూన్” హోస్పిటలుకు మార్చారు. దరిమిలా విడు 
3 దల చేశారు, ఆయన విడుదలై జైలునుంచి బయజికివచ్చి పరిస్థితు 
3 అను విలియా వేసుకునే దాకా అవి ఎలాంటి పరిణామాలను పొంది 
- ఎల్లా ఎల్లా మారాయో అన్న నంగతి అర్ధం కాలేదు. తన సన్నిహిత 
వ అనుచరులూ, దేశ సేవకులూ ఎల్లా వ్యవహరించి ఆయన తల పెట్టిన 

విధానాలకు ఎటువంటి విఘూతాలు శీనుకు వచ్చారో అప్పటికిగాని ఆయ ౫ నేకు అర్థం కాలేదు. విడుదల అయ్యాక విశంతి కోనం, బొంబాయికి 
సమీపాన ఉన్న జూహూ సముద్ర తీరాన కొంతకాలం ఉండమని ఆయ య నకు డాక్టర్లు సలహా యిచ్చారు, 

‘i గాంధీగారు జూహూ మకాంలో ఉండగానే, ఆ విశాంతి రోజు 3 లలోనే అనేకలతో సంప్రతింపులు జరిపారు. ఆ నం(ప్రతింపులన్నీ + “జాహకా సం(ప్రతింపిలనే పేరుతో ఒక అధ్యాయాన్నే రూపొందిం 

. బెలాం కాం(గైను అధ్యక్ష త 
అఆ తర్వాత అహమ్మదాబాదులో అభిల భారత కాం(గను కమిటీ 

సానం తిరిగి (పతిష 
అ అ 

దలచిన కాంగ్రెసుకు 

మీటింగు జరిగింది. * ఆ మీటింగులో గాందిగారి 
: చేయబడింది. ఆ సంవత్సరంలో బెలాంలో జరుప me 

౧ 
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గాందధీగారిని అధ్యక్షత వహించ వలసినదని అనుచరులందరూ కోరి 
ఒప్పించారు. కాని ఆయన ఆ కాంగ్రెసు అధ్యక్ష పదవి అంగికరించ 

కుండా ఉండవలసింది. అయన శ కి సామర్థ్యాలు కాంగను (పెసి 

డెంటు పదవి నలంకరించనంత మాత్రము చేత తరిగిపోయేవి కాదు. 
ఆయన్ని కాంగెను అధ్యక్ష పదవికి అంగీకరించమని, ఎవరెవరు (ప్రోత్స 

హింవారో, ఏ ఉదేశంతో (పోత్సహించారో నాకు తెలియదు. గాందీ 

గారితో అనాడుగాని, ఈనాడుగాని (త్రివిధ బహిష్కార విధాన తాత్కా 
లిక విరమణకు కారకులు ఆనాడు వర్కింగు కమిటీలోనున్న ఆయన 
ముఖ్య అనుచరులయిన నమ్మినబం శే నన్న సంగతి ఎవరయినా 

చెప్పారో లేదో నాకు తెలియదు. కౌన్సిల్ యెం(టీ” విధానంలో దరి 
మిలా జరిగిన అల్ల కల్లో లా లన్నీ ఆయన చెవిని సడ్డాయో లేదో నాకు 
తెలియదు. బహుశః ఆయన ఆ కణంలో మనో దె గౌర్భల్యంవల్ల అనా. 
లోచితంగా కాం(గ౧సు అధ్యక్ష పదవిని అంగీకరించి ఉంటారు. 'దరిమిలా 

1981 లో కూడా ఆయన అటువంటి అనాలోచిత కార్యానికే అంగీ ' 

కరించారు. రెండవ రౌండ్ 'పేవిల్ సమావేశానికి వెళ్ళడానికి ఒప్పు. 
కోవడమే ఆ '8! నాటి అవివేక కార్యం అని నా ఊహ. 

స్యరాజ్యవాదులకు కాం[గెసు అప్పగింత 

గాంధగారికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసే శ కులు ఎంత మాత్రంగా 
ఉన్నాయో (గ్రహించి, వాటిని (పోత్సహించి తమ వైపు తిస్సుకోవా 

లనే ఉదేశంతో దాస్.మోతీ వాల్ గారలు బెల్గాం కోం, (గనుకు హోజర వృ 

తూన్న ప్రతినిధుల నందరినీ పలకరించి చూశారు. నిజమే. గాంధీగారు 
నిర్బంధంలో ఉన్న ఆ రెండు సంవత్సరాలలోనూ దేశంలో ఏర్పడిన 
చీలికలు, కలిగిన పరిణామాలూ, నాయకుల * మధ్య నడచిన వాదోస 
వాదాలూ, పరిస్థితుల మార్పులూ మొదలయినవన్నీ చేశీయులలో మాన 
సిక ఆందోళన కలిగించాయన్న సంగతి నిశృయమే. అనుమానం 

యెంత మాత్రం లేదు. కాని గాంధీగారు స్వయంగా హాజరయిన వీ. 
సభలోనూ, ఎటువంటి కి న పరిపితులలోనూ కూడా, ఆయనకు అస 

గలు ( 
జయమన్నది లేనేలేదు. 
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బెల్గాం కాం(గెస్లో పోటీ తీ వరూపం దాల్చింది. ఓటింగు 

చాలా ముమ్మరంగానే సాగింది. దాస్. మోతీలాల్ గార్హ వై పె గాందీగారికే 

విజయం అభించింది. అయినస్ఫటికీ కూడా, తనకు లభించిన విజయం 

అత్యల్బమైన మెజారిటీతో లభించినదన్న కారణంగా కాం(గాసును 

దాస్-మోతీలాల్ గారల పరం చెయడానికి తాను సంసిద్దుడననీ, వారు 

తమ “కౌన్సిల్ యెం(టీ” ప పదకాన్ని నిశ్చింతగా అమలు “ జరుపుకోవచ్చు 

నని చెప్పి ఆయన తప్పుకున్నారు. 

కా న్పూ రుకాం(గెస్ 

అఖిల భారత చరఖా సంఘ స్తాపన ద్ర ర్త మహాత్ముడే. ఆ 

చరఖా సంఘాన్ని గై సాపించి ఆయన భాదీ విభాగాన్ని కాం(గసునుండి 

విడదీసి, దానికి ప్రత్యేక న్లి సాయిని సంపాదించారు, తాను అఖిల భారత 

చరఖా సంఘ అధ్యక్ష పదవిని స్వీకరించి, కాంగెనును స్వరాజ్య వాదు 

అకు అప్పగించారు. ఈ విధంగా గాంధిగారు నిర్మాణ కార్యక్రమ విభా 

గానికి ఒక విధంగా అంకితమె అయ్యారు. 

దాస్- మోతిలాల్ గారలు, ధి ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి, వెంటనే 

“కౌన్సిల్ ఎం(టీ” విధానాన్ని కాంగెసు అంగీకరించెటట్లు చేయలేక 

పోయారు. వారు మరుసటి సంవత్సరం సరోజనీదేవి అధ్యక్షతను జరి 

గిన కాన్ఫూరు కౌం(గస్* వరకూ ఆగవలసి వచ్చింది. ఆ కాన్పూరు 

కాంగెస్లో తాము "కౌన్సిల్ ఎంట్రి విధానాన్ని అవలంబించి, 

కాంగ్రెసు టీక్కెట్టుమీద ఎన్నికలలో పాల్గొనడానికి నిశ్చయించారు. 

ఎన్నికల సంరంభం 

1926లో జరిగిన జనరలు ఎన్నికలలో గేశం మొ త్తంమీద 

ఎన్నో (పాంతాల నుంచి కాం్యగెసు టిక్కట్టుమీద రాజ్యసభ యెన్నిక 

* కాన్పూరు కాం|గెసు (1925) లా కాం గెసు సు నవాదు 

స్వరాజ్య పార్టీ వారి శాసన సభా (ప వేళ కార్య కమౌన్ని చేప 

ఎన్నికలలో షాలానడానికి నిశ్చయించారు, 
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అయ్యా రు. నేను గుంటూరు, కృష్ణా, తూర్పు. పిమ గోదావరి జిల్లా 

లకు ప్రతినిధిగా రాజ్యసభకి ఎన్నిక అయ్యాను. రాజ్యసభ కే అన్న 

మాజేమిటి, శొనన సభలకు కూడా చాలా రాష్ట్రాలలో అనేక అభ్యర్దులు 

కౌం్యగెసు టిక్కెట్టుముద నే ఎన్నిక అయ్యారు. నిజంగా కాం_గైసువాశే 

తలుచుకుని ఉంటే. మం(తులయి పరిపాలనా యంత్రాన్ని చెబట్టి, 

1021 నుంచీ అవిచ్చిన్నంగా సాగుతూన్న జస్టిస్ పార్టీ వారికీ వారి పం 
పాలనా విధానానికీ స్వ చెప్పేవారు. కాని కాం(గెస్ వారికి మం(తు 

అమవుదాం అనే ఉదేశం లేదు. 

చెన్నరాజధానిలో మా(తం, అధిక సంఖ్యాకులుగా కాం(గస్ 
వారు శాసన సభకు ఎన్నిక అయిన కారణంగా, మం(తి పదవులు 
సంపాదించి, రాజ్యాంగాన్ని చేపట్టి, చెపట్టిన రాజ్యాంగ చక్రాన్ని నడవ 
కుండా, బినామీగా ఉండాలనే అభిలాష “జనించింది. జనించిన అధి 

లాషకు తల ఒగ్గారు. ఈ విషయాన్ని మున్ముందు దాగా వి స్తరిసాను. 

బెల్లాంలో కాంగసు జరిగిన తర్వాత మొదటిసారిగా అఖిల 
భారత కాం(గైసు కమిటివారి మీటింగు పాట్నాలో జరిగింది. గాంధీ 
గారు ఒక్క సంవత్సరం పాటు అన్నిరంగాలనుండి రిటయిరవుతా 

నన్నారు. ఆ (ప్రకారం, పాట్నా కాం(గనులో, తమకూ కాం[గెసుకూ 
మధ్యనున్న వ్యవహారాలన్నిటినీ చక్క పెట్టుకుని, స్వరాజ్యవాదుల 

అంగీకారాన్ని కూశా లాంఛన (ప్రాయంగా తీసుకున్నారు. 

13 
గాంధీగారు స్వరాజ్య పతిక 

నేను కాం గెసు మీటింగులన్ని టికీ హాజరయి, చేయగలిగిన 
యథోచిత "సేవ చేస్తూ ఉండేవాణ్ణి, కాగా “న్వరాజ్యి పత్రికలో విషయా 

అన్నీ వివరిస్తూ, కాం(గెను అభివృద్దికీ, దేశ క్షేమానికి పాటుపడేవాలి, 
ఆంతే కాదు-మోతీలాల్ నెహూూం లాంటి నాయకుణ్ణి కూడా, కప్పు! దారీని 
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పట్టారని తోచినప్పుడు, చాలా తీవ్రంగా ఏమర్శించవాలి. నేను బర్మా 

చేశంనుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత, మోతీలాల్ నెహూగారు స్వయంగా 

యీ సంగతే చెప్పుకున్నారు. “స్వరాజ్య” చాలా తీీవంగా విమర్శి 

సోందని వాపోయారు. 

మోతీలాల్ మంచి వ్యవహ ర్త, లోకజ్డాని అవడాన్ని స్వరాజ్య 

పేపరుకు విరాళం యిసానని కూడా అన్నారు. అంతే కాదు, ఆయన 

తన సెక్రటరీ రామస్వామి అయ్యంగారిని పిలిచి, నాకు రు 5,000 /-లక 
ఒక చెక్కు ఇవ్వవలసిందని చెప్పారు. ఆయన ఇచ్చిన డబ్బు పేపరు 
కాతాకు జమ కటకపోతే లంచం (క్రింద జమ అవుతుంది గనుక, 
ఆయన్ని ఆ అయిదువేల రూపాయల విలువగల వాటాలు తీసికోవల 

సిందని కోరాను. వాటాలు కొన్నట్లు ఆయనకు సర్టిఫికేటు ఇచ్చాను. 
__ అమరకాంతం ఆయన వాటాదారుగానే ఉన్నారు. 

మూసివె య్యమని సలహా 

గాంధీగారి విడుదల అనంతరం, ఆయన్ని నేను హాస్పిటల్లో 
కలుసుకున్నప్పుడు, ఆయనా నేనూ చాలాసేపు కబుర్లు చెప్పుకున్నాం. 
ఆ సందర్భంలో “స్వరాజ్య” పేపరు ప్రస్తావన వచ్చింది. తాను జైలులో 

ఉన్న రోజులలో, “స్వరాజ్య” చేసిన సేవను గురించి అడిగారు. తాను 
జై లుకు వెళ్ళిన తర్వాత దేశం పరిస్టితుల గురించి నన్ను ఏమీ అడుగ 

లేదు. “పాలసీలో ఏమయినా మార్చు వచ్చిందా వచ్చి ఉంచే యెందు 
వల్ల వచ్చిందని కూడా నన్ను అడుగలేదు. ఎటువంటి (పశ్నలు వేయ 
కుండానే, “స్వరాజ్య పత్రిక మూసె సే మంచివని నూచించారు. ఆ 
పలుకు నిజంగా నాలో సంచలనాన్ని కలిగించింది. 

దేశం మొత్తంమీద కాం[గెసు “పాలసీకి కట్టుసడి కాంగ్రెసు 
కార్యకలాపాలను ఎప్పటికప్పుడు (ప్రచురిస్తూన్న పత్రిక అది ఒక్కటే. 
గాంధీగారి కార్యక్రమ విజయానికి కూడా ఆ పత్రిక, (పారంభింపబడి 
నది లగాయితు, ఎంతగానో సేవ చేసింది. పైగా ఆయన కార్యక్రమా 
దులనూ, విధానాలనూ ఖండించడంగాని, అ. భా. కాంగ్రసు కమిటీ 
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వారిచే అంగికరింసబడక పూర్ణమే ,ప్రచురించడానికిగాని మా పత్రిక 

యెస్పుడూ పూనుకోలేదు, 

ఆయన “పాలసీ లను వై టపెట్ట, ఆయన కార్య క్రమాదులకు 

అడ్డంకులు కలుగజేసి, ఆయన్ని చికాకు పెట్టింది “స్వరాజ్య” * కాదు; 

ఇవన్నీ ఆయన ముఖ్య స్నేహితుడూ, నమ్మిన బంటూ, సన్నిహిత 

శిమ్యడూ అయిన రాజగోపాలాచారిగారూ, ఆయనచే ఏర్పరుపబడిన 

వర్కి౦గు కమిటీని. వారే అటువంటి పనులను చేసినవారు. నిజానికి 

సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని రెండు నూసాలపాటు విరమిసామన్న 

తీర్మానాన్ని నిరసించిన వాడిని నేను ఒక్కడినే. ఆ ఛెవాభి పాయాల 

మూలకంగా, “సెం(టలు పార్తీ' అంటూ లేనగీసి, ఆ రెండు పా అవాది 

మధ్యా సామరస్యం తీసుకు రొవాలని తంటాలు పడింది నేను. కాకినాడ 

కాంగ్రస్లో దాస్గారిని “నపోర్లు' చేయడం కూడా, లోగడ ఢిల్తీ 

కాంగెసువారు అనలందిందిన విధానం సమర్ణి ంచడమే. 

ఇటునంటి పరిస్తితులలో నాచే ప్రార ంగింసబడి, నడు పబడుతూన్న 

పత్రికను వెంటనే అసి పేయవలపిందని గాంచీగారు అనడానికి కారణం, 

బహుశః నా" పైనా, నా పత్రికపై పెనా ఎవరో 4 నగ్వార్థ పరులు నిందలు మోపి, 

నాషత్రిక మూలంగానే వారి కార్య(క్రనుం భంగమయిందనీ, సనో సృత్రికే 

_ అందుకు కావలసిన దోహదం చేసిందనీ, చెప్పి ఉంటారని నేను విశ్వ 

సించాను. 

నిజానికి యీ పరిస్థితుల కన్నింటికీ మూలకారణం వారి అను 

' చరులలో యేర్పడిన అలసతా, దుకృలత్వమేననీ, ఆ దుర్చలత్వ కార 

ణఅంగానే వారు దాస్. మోతీలాల్ గార్హతో వివాడపడి రచ్చ క3క్కకుండా, 

వారికి అనుగుణంగా (ప్రవర్తించి ఉన్నారనీ ఆయనకు తెలియకపోవచ్చు 
ననే నేను భావించాను, అప్పట్లో ఆయన అనారోగ్య పరిస్థితినీ, శరీర 

దౌర్చాల్యాన్నీ గమనించి నేను “ఆయనతో వాదనకు దిగలేదు. 

నాసమాధానం౦ 

: కాని పూర్తిగా స్టిరవడిన పత్రికను మూసివేయడమన్నడి 
: అంత చులాగ్గా జరిగే పనీ కాదనీ, గత మూడు సంవత్సరాల నుంచీ .. 

T 16 
| 
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అవిచ్చిన్న సేవచేస్తూ, నిర్తేశింసబడిన మూడు లక్షల మూలధనాన్నీ 

సేకరించి, దారిలో పడిన పత్రికను మూసివేయడం మాటలతో పని 

కాదనిన్నీ మాత్రం చెప్పాను, అది నా ఒక్కడికీ చెందిన స్వంత 

వ్యవహార మె అయి ఉంకే, నిమిషాలమీద ఆయన ఆజ్ఞను పాలించే 

వాడిననీ వ్యక్త కం చేశాను. ఈ స, తిక (ప్రజలచే స్టాపింపబడినదనిన్నీ, 

నేను (ప్రజలపట్ల విశ్వాసంతో దీనిని నడుపుతున్నాననీ చెప్పాను, 

ఇన్ని సవ్యమయిన సంగతులు చెప్పినా ఆయనకు సంతుష్టి 

కలిగినట్లు లేదు. ఈ విషయంలో మ్నితులతో సం ప్రతించి నారి డోర 

వ్రాసానని చెప్పి, సెలవు తీసుకుని వచ్చేశాను. 

ఆయన ఇచ్చిన ఆదేశం విషయం సుదిర్హ ంగానే ఆలోచించాను. 

ఆ రోజున ఆయన సలవహో పాటించి ఉండి యుంపే, ఈ రోజున చాలా 
లాభాలు పొంది ఉండేవాణ్ణి, నా సొంత పూచీ పెన బ్యాంకులలో 

అప్పులు తెచ్చి, పేపరులో పెట్టవలసిన అవసరం ఉండేది కాదు. 
ఆనాడు ఆయన నా కిచ్చింది, ఆత్మీయులై న అన్నదమ్ముల సలహా 

లాంటిది. సుమారు అయిదు లక్షలవరకూ ఉన్న బ్యాంకి నిలవలూ, 
రాజమండీ%ి నుంచి నీలగిరులవరకూ ఉన్న స్టిరా స్తులూ చెక్కు. చెదర 
కుండా ఉండేవి. 1024 తర్వాత నేనూ, నౌ కుటుంబీకులూ ఇక్కట్ల 

_ పాలయెవార మే కాదు. 

గాంధిగారి సూచనను గురించి, చాలామంది "స్నేహితులతో 
సంప్రతించాను. కొంతమంది వారి సలహా పాటించమసీ, ఇతరులు ఆ 

సలహా పాటించినట్ల యితే .చెన్న రాజధానిలో కొంగను మనుగడకే 
మోసం వస్తుందనీ. సూచించారు. ఒకప్పుడు గాంధీగారు దక్షిణ ఆఫి 
కాలో వారు  నడుపుతూన్న వారపత్రిక మూసి వేయవలసిన సందర్భంలో, 
మూయడం మంచిది కాదు ఆంటూ, వెలువరించిన కారణాలన్నీ నాకు 
స్ఫురణకు వచ్చాయి. వారపతిక మూయడం విషయంలో వారు 
సూచించిన కారణాలన్నీ, ఇప్పుడు స్వరాజ్య షత్రిక మూసివేయడం 
విషయంలో నా హృదయంలో భారంగా నాటుకున్నాయి. 
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నెను పజ్ట మథన 

చెన్నపట్నంనుంచి వారి "పేర సుదీర్ల మైన లేఖ (వాస్తూ 

అందులో, పెద్ద యెత్తున నడుస్తూన్న ఒక సంస్థను అకన్మా త్త తుగా 

మూయడంలో “ఉండే కష్టనష్టాలను గురించి సూచిందాను. ఏ విధంగా, 

ఎన్ని తంటాలుపడి, యౌ దేశీయుల నుంచే గాక్క విదేశీయుల నుంచి 

కూడా ధనం ఎల్లా సేకరించబడిందో వివరించాను. అంతేగాక, ఆ రోజు 

వరకూ ఆయన ఆరంభించిన . కొంగను ఉద్యమం చెన్నరాష్ట్రంలో 

బాగా నాటుకు పోవడానికి నా పత్రిక ఎల్లా ఉపకరించిందో కూడా వివ 

రించాను. 

అది ఓక * (టెస్టు ప్రాపర్సీ ిలాంటిదనీ, దానినే గనుక యిస్పట్లో 

మూసివే సే తన చర స్థిర ఆస్తుల నన్నింటినీ జాగ త్తగా కాపాడు 

కుంటూ, స్వలాభం కోనం ఈ స ౦స్టను మూసేశాడ నే చెడ్డ "పేరు కూడా 

నాకు వస్తుందని తెలియబరిచాను, నన్ను బాగా బాధ పెట్టిన విషయం 

నిజంగా "అరే. ఆ (పజాభి ప్రాయమే. ఆదాటుగా స్రికను ఆపుచే స్తే 

(పజలలో నాకీ రి (ప్రతిష్టలు ఎల్లా భగ్నమయి పోతాయోననే చింతే 

“నన్ను బాధించింది. ప్రాకిసు విరమించడమూ, (పపంచ చరిత్ర కే 

వినూత్నమయిన విధంగా ఈ దేశంలో ప్రకా రాజ్యం సంపాదించాలనే 

వాంఛతో కాం(గెసులో చేరి నేను చేసిన సేవా, అన్నీ యూ పత్రిక 

మూసివేసిన కారణంగా మట్ట నమవుతాయనే బాధే నన్ను బాగా పీడించ 

సాగింది, 

A 
ఆనాటి సంకల్పం 

(పజాక్షేమంకోసం దక్షిణ ఆఫ్రికాలో (ప్రారంభింపబడిన వార 

పత్రికను మూపివేయడం విషయంలో సరిగా ఇటువంటి ఆలోచనలే 
వచ్చి, గాంధీగారిని చికాకు పరిచాయి. ఆనాడు (ప్రాక్షిను విరమించి 

నేను ఉద్యమంలో దిగినప్పుడు, నా జీవితంలో వెనక్కి అడుగు వేయ 

కూడదన్నదె, నా సర్వస్వం, నేను సంపాదించిన ఆ స్తిపాస్తులస్నీ 

సమూల౦గా నాశనం అయినా, చేపట్టిన దేశసేవ విరమించరాదన్న దె 
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నా సంకల్పం. నేను సంపాదించినదంతా (పజల డబ్బే. ఆ (పజల 

కొరకే ఆ ధనాన్ని వ్యయపరచ గలగడం అన్నది ఒక ఘన కార్యమే 

ననే ఊహ నన్ను బాగా ఊపింది. అవసరాలనుబట్టి, అనుకున్న 

విధంగా, (ప్రజాసేవలోనే ఉన్నదంతా వ్యయపరచ గలిగాననే సంతుష్టి 

నాకుంది, - 

ఉద్యమంలో చేరే రోజున, సత్యాహింసల పునాదితో (వారం 

భింపబడిన సహకార నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని గురించి గాంధీగారు చెప్పి 
నప్పుడు, ఆ ఉద్యమంలో ఉండే సావకాశాలూ, దాని వి _స్టీర్ణాది ఘన 

పరిణామాలూ నాకు నిజంగా తెలియవు. అప్పటికి నేను "భగదీతగాని, 

హైందవ చేదాంతాది (గంథాలుగాని చదివి ఉండలేదు. ఆ ఉపనిష త్తులూ, 
భగవదీతా మున్నగునవి చదివి ఉండి ఉంకే మన మతమునకూ, 
సాంఘీక జీవనానికీ ఉన్న లంకె, పుట్టిన ప్రతి వ్యకి కీ త్రన బౌర్రనింపు 

కోవడానికి మాత్రమే పుట్టలేదనీ, సంఘసేవాా మానవ నువ్వా దేశే 

అన్నవ్ ' ప్రతి వ్యక్తీ క్రీ అవలంబింపవలపీన విధులనీ గహిచగలిగి 

ఉండేవాణ్ణి. 

_ గాంధిగారు ఈ కాంగ్భసు ఉద్యమ స్థాపన, 'కేవలమూ ఆర్థిక 

రాజకీయ స్వాతంత్య్ర సంపాదన కోసమే కాదనీ, మతానికి బానినలమె, 

మరచిన మానవత్వం ఉద్దరింపబడాల న్నది కూడా గాంధీగారి ముఖ్య 

సూత్ర మేననీ అర్థమయి "ఉండేది. భగవదితలోనూ, పురాణ ఇతిహో సాది 
డ్ త్తమ. మత గంంథాలలోనూ, అంతర్గత ంగానూ, సూత పాయం 

గానూ నిర్రిశింపబడిన క్ ర్రవ్యాదులూ, అనాన కాది యోగాలూ. గంహించ 

గలిగిన రాజాధి రాజులు కూడా, ఎలా మానవ సెవ, దేశ సేవ, సంఘ 
"సేవా చేస్తూ, సత్యాహింసల కోసం పా౦కులాడుతూ, తమ యావత్తు 
ధన, కనక, వస్తు, వాహనాదుల నే గాక, (ప్రాణాలను కూడా తృణ 
పాయరిగా భావించి కీర్తి గాంచారో అర్థమయి ఉండేది, ' 

గాంధీగారి సూతాల (ప్రకారం నడుపబడిన కాం(గెసు ఉద్యమం 
కారణంగా మన ఉత్తమ. (గ్రంథాల ఆశయాలన్నీ ఈ 20 ఏళ్ళ కాంగెసు 
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జీవితంలోనూ అర్గమయ్యాయి. కాని, దురదృష్టవశాత్తూ ఇంకా మత 

సాంఘిక రాజకీయ స్వాతంత్యాగిలు మనకు లభించలేదు. దానికి కారణం 

మనకు సరి అయిన పద్దతుల మీద శిక్షణ లేకపోవడమే. మన వాంఛలూ, 

కోరికలూ, మనల్ని ఇంకా స్డి స స్తున్నాయి. పోటా పోటీలమీద, లాభ 

సాటి వ్యాపారాల మీదా, ధనార్హన మీదా వ్యామోహోలు తగ్గలేదు. రాజ 

కీయాలతో సహా, ఏ రంగంలో (ప్రవేశించినా ఏ పని చేద్దాం అన్నా, 
లాభాలమీద లాభాలు గణించాలనే వాంఛ చావలేదు. 

ముంచుకు వచ్చిన పరిస్థితులు 

“స్వరాజ్య” పతిను గురించి వివరించటోయే (పకరణమున్నూ 

చాలా మనోరంజకంగానే ఉంటుంది. దుర దృష్ట వశాత్తూ, హైకోర్టు 

జడ్డీగారి తీర్చు ప్రకారం ఆ సంస్థను మూసివేసే వరకూ. (వ్రాసిన విష 

యాలు చదువరుల హృదయాలకు బాగా హ త్తుకుంటాయి. -హెక్ కోర్టులో 

నా పైన తేబడిన ఒక “సమ్మరీ పిటీషన్” మీన ఇవ్వబడిన తీర్చు "కార 

ణంగా స త్రిక విరమించవల సి వచ్చింది. ఆ గాథంతా వేరే (పకరణంలో 

వివరంగా తెలియజేశాను. నా శత్ఫువులు దుర్చుద్దితో పన్నిన కుట 
కారణంగా సృతిక మట్టు పెట్టబడిన వై నం పూర్తిగా ఆ (పకరణంలో 

' వివరించాను. ఆ వివరణ అంతా సరిగానూ, 'సవ్యంగానూ చేశాననే 

- నా భావన. 

ఒక (ప్రఖ్యాత నాయకునిగా, ఒక సన్నిహిత మిత్రునిగా గాంధి 
గారు 1922 లోనూ, 1924 లోనూ కూడా పత్రికను విరమించమని 
సలహా ఇచ్చి ఉన్నారు. నేను పష్యత్రికను ఆపుచేయడానికి అంగీకరించని 
కారణంగా, వారికీ నాకూ మధ్య స్వల్పమయిన అభ్మిపాయభేవా లేర్చడి, 
మాకు ఉన్న పూర్వపు సన్నిహిత్యానికి అనరోధాలు కన్పించాయి. ఈ 

సందర్భంలో గాందీగారికీ, నాకూ మధ్య నడచిన ఒక ఉపాఖ్యానం 
", చెప్పడం న్యాయము. 

re లలా పాడా లద లతా వుం 

బాపట్ల కోర్టులో దావా కథ 

ఒంగోలు తాలూకాలో ఖాదీ ఉద్యమాన్ని సక్రమంగా నడుపు 

_ టకు అఖిల భారత చరఖా సంఘం వారిచ్చిన పెట్టుబడి పదివేలూ వారికి 
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తిరిగి యిచ్చి చేస్తామని, నేనూ గోపాలళాస్త్రిగారూ ఉమ్మడిగా రాసి 
యిచ్చామనే అంశం పాఠక లోకానికి తెలును. మా ఉభయుల అభి 

(పాయం ఆ పుచ్చుకున్న డబ్బు మా స్వంత ఉపయోగాలకు ఇవ్వబడింది 

కాదనీ, ఆ ధనాన్ని వాపసు యిచ్చే సందర్భంలో దానిని ధన రూపంగానే 

గాక వస్తు రూపంలో కూడా చెల్లించవచ్చునని. ఈ వ్యవహారమంతా, 

(తివిధ బహిష్కార విధానం. అమలులో నున్న రోజులలో జరిగింది. 

ఒక సాదా కాగితంమీద, పెన ఉదహరించిన షరతుల (ప్రకారం, మేము 

ఒప్పందం రానుకోడం జరిగింది. 

ఆ అఖిల భారత చరఖా సంఘ అధినేత శంకర్ లాల్ బ్యాంకర్ 

గారికి ఒంగోలులోనూ, ఇంకా యితర రాష్ట్రాలలోని కొన్ని [ప్రాంతా 

లలోనూ ఈ ఖాదీ ఉద్యమం విరమించాలనే అభ్మిపాయం కలిగింది. 
ఆయన మాకు ఇచ్చిన పదివేలూ రొక్కం రూపంగా జమ కట్టవలసిం 

దని తాఫీదు పంపించాడు. మేము ఆ ధనమంతా, చరథాలమీదా? మగ్గాల 

మీదా, ప్రత్తి, నూలు వగ రాలమీదనే గాక తయారయిన బట్టమీద 

కూడా మదుపు పెట్టి ఉన్న కారణంచేత, అప్పు తీనుకున్న రొక్కాన్ని, 

రొక్కంగానే జమ కట్టమనడం భావ్యం కాదు గనుక, ఈ సంస్థని 
నత్తూ ఓక నడుస్తూన్న సంస్థగా స్వాధీనం చేనుకుని, వారిచ్చిన 

డబ్బు క్రమేణా రాబిట్టు కోవడం న్యాయమనీ, వారిచ్చిన పెట్టుదిడి | 

మేరకు సరుకు ఉన్నదో లేదో విలియా వేనుకోవచ్చుననీ, నష్టం అనేది 
ఏదయినా ఉంతే మేము భరించడానికి సంపిద్ధుల మెనసీ విన్నవించాము. 

చరఖా సంఘంవారి షెలాక్ వ్యవహారం 

శంకర్ లాల్ బ్యాంకర్ గారు “షెలాక్” లాగ “అదేం కుదరదు, 
అనుకున్న (ప్రకారం ఇవ్వవలసిన సేరు మాంసం ఇచ్చి తీరవలసిందే” i 

అన్నారు, నేను కుదరదన్నాను. 

ఈ విషయమంతా గాందీగారి వద్దకు వెళ్ళింది. నేను అ.భా.చ. 
సంఘంవారిని ఎందుకు చికాకుల పాలుచే స్తున్నానో ఆర్థం కావడం 
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లేదంటూ గాంధీగారు నా పేర ఒక ఉత్తరం (వ్రాశారు. నేను ఉన్న 
సరిసితులన్నీ వారికి వివరించాను. ఈ విషయంలో వారికీ, మాకూ 
మధ్య ఉత్తర (ప్రత్యు ల్రరాలు నడిచాయి. దక్షిణ ఆ(ఫికాలోని ఒక 

లజేధికార్హి ఒక తగాయిదా పరిష్కా_రానికిగాను, తాను నూచించిన 

(ప్రకారం, కోర్టు వమెయం లేకుండా, ఏలా వందలూ, వేలూ కుమ్మ 
రించాడో ఆ సంగతి ఉదహరిస్తూ, ఈ విషయంలో ఆఖరి ఉత్తరం 

గాంధీగారు (వాశారు. 

ఆ ఉదంతానికీ, ఈ ఉదంతానికీ నంబంధం లేదనీ, పుచ్చుకున్న 

డబ్బుతో పెట్టవలసిన పెట్టుబడులన్నీ సవ్యంగానే పెట్టబడిన కారణంగా, 

ఆవ స్తువులన్నీ వారు స్వానధీం చేసుకుని, ధన రూసంలోకి మార్చు 

కోమని కోరడములో, మేము న్యాయంగానే పవ ర్తీస్తున్నామనీ, నషం 

యేమయినా ఉంకే ఇవ్వడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నామనీ, తిరిగి ఇంకో 

సారి తెలియజేశాను. అంతేకాదు. మూ అధీనంలో ఉన్న సమ స్త వస్తు 

వాహనాదులన్నీ అ. భా, చ, సంఘంవారు ఆ పదివేల మింజుమళె జప్పు 
చేసి ఉన్న కారణంగా, వాటిని ఏ విధంగానూ అన్యా(కాంతం చేయగల 

శకి మాకు ఉండదనీ సూచించాను. 

గాంధిగారి నలహామీద దావా 

గాంధీగారు ఈ విషయాలు నాతో ముఖస్థంగా చర్చించి ఉంస్పే 

బహుశః వారు కాదన లేకపోయే వారేమో! ఈ త్రర _పత్యు తరాల 
వల్ల నేను చికాకులు పెడుతున్నాననీ, నవ్యమయిన వ్యక్తిని "కాదనీ 

భావించారో యేమో తెలియదుగాని, మా ఉభయుల మీదా దావా వేయ 

వలసిందిగా బ్యాంకర్ గారికి సలహో ఇచ్చారు. 

దానో తీసుకున్న డబ్బు వాపసు యివ్యవలసిందంటూ, మా ఉభ 

యులమీద బా బాపట్ల సద్ కోర్ట్లో దావా వెయ్యబడింది. నేను మా సైట్ 

మెంట్ లో, న్యాయబద్ద మైన" అన్ని సూచనలూ చేస్తూ, కాం(గెసువారు, 

(తివిధ బహిష్కాార విధానం అమలు పరుస్తూన్న 'రోజులలో ఈ వ్యవ 

హార కాండ అంతా నడచిన కారణంగా ఆ కోర్టువారికి ఇట్టి దావాలను 
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విచారించడానికి “హక్కు. (Jurisdiction) లేదనిన్నీ వాదించాను. 

ఈ విషయం మా ఇరువురి మధ్యా చాలా రగడే శేకొల్పింది. 
శంకర్ లాల్ బ్యాంకర్ కూడా చింకాకాంతుడయ్యాడు. మధ్యవర్తి 

పరిష్కా_రానికి ఒప్పుకోవలసిందని ఆయన నన్ను కోరాడు. మధ్యవ ర్రి 

సేరడిగాను. గాంధీగా రన్నాడు. లోగడ జరిగిన ఇంకొక 
ఉదంతం కారణంగా గాందీగారి మధ్యవ ర్తి త్వానికి నేను ఓఒస్పుకోలేదు. 

అప్పట్లొ రాజగోపాలాచారిగారికీ, నాకూ వచ్చిన ఒక లావాదేవీలో 

గాందీగారు, నా వాదన వినకుండానే, రాజగోపాలాచారిగారికి పదివేలు 

ఇవ్వమని చెప్పిన చొప్పంతా వివరించాను. ఆయన చేతిలో ఒకప్పుడు 

నష్టపడిన కారణంగా ఇస్పుడు తిరిగీ ఆయన మధ్యవ ర్తిత్వానికి అంగీ 

కరింపజాలనని తెలియబరచాను, 

ఆ కేసు నడుస్తూన్న రోజులలో నేను బర్మా, మలయా మున్నగు 

(పాంతాలలో సకుటుంబంగా పర్యటిస్తూ, జరుగనున్న కాంగసు సమా 

చేశాలకు ముందుగా పట్నం చేరుకున్నాను. 

నేను జామీనుదారునే 

నేను స్వయంగా అ, భాచ. సంఘం. వారితోటీ, గాందీగారి 

తోటి తగాయిదాలోనికి దిగి వ్యవహార కాండంతా నడిపిస్తూ ఉన్నా, 
గోపాలళాస్త్రిగారికి బాధగానే ఉంది. అ. భా చ నంఘం నుంచి 
స్వయంగా డబ్బు పుచ్చుకున్నది ఆయన. నేను కేవలం జామీను 

దారునే. అందువల్ల ఒక (ప్రక్క గాంధీగారూ అ. భా. చ. సంఘం 
వారూ ఉండడమూ, రెండవ (పక్క మేము ఇరువురమూ ఇరుక్కో_ 

వడమూ గమనించి, ఈ కీచులాటను తప్పించాలని ఆయన తలిచారు. 

దావాసడే ముందు మేము సవ్యంగా వ్యవహరించాలనే భావనకో, 
గోపాలశా స్ర్రిగారికో' ఉన్న సామానులన్నీ _ రాట్నాలూ, మగ్గాలూ, 

దూదీ, నూలూ, వస్తారలు, ఏ రూపంలో ఉన్నా సరే. ఉన్నవి ఉన్నట్లుగా, 
సరిగా, మాటలు గట్టి, అ. భా. చ. సంఘంవారి' పాంతీయ (ప్రతినిధి 

కొండ వె వెంకటప్పయ్య పంతులుగారికి స్వాధీనం చేయమన్నాను. ఆ 
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ప్రకారం చే స్తే అ. థా. చ. సంఘం వారికి సంబంధించిన పూచికవు ల 

కూడా మావద్ద ఉండదన్నమాట. 
మా వాదన సరి అయినదనీ, అ. భా. చ. నంఘంవారి క్రెయిము 

లా (ప్రకారం చెల్ల నేరదనీ నాకు బాగా తెలుసు. అందుచేతనే వేసిన 

దావాను (పతిఘటించమని సలహా ఇచ్చాను. 

ఏది యెల్లా ఉన్నా దావా కోర్టులో నడుస్తూన్నంత కాలమూ 

ఇది ఒక అవాంఛనీయమైన చికాకు పంచాంగంగానే మేము భావిం 

చాము. గాంధీగారి పద్దతులు ఒకొక్కప్పుడు [బిటిషమవారు అవాంతర 

పరిస్థితులలో అవలంభించే పద్ధతుల లాంటి వే. కేంద్రంలోగాని, రాష్ట్రా 

లలోగాని కొన్ని కొన్ని అవొంతర సరిస్టితు లేర్పడినప్పుడు, వారొక. 

పద్దతిని అవలంబించేవారు. ఏదయినా * అవాంతరాలు వచ్చినప్పుడు 

లాయరు సలహా తీసుకోవడమూ, వెంటనే ఆ సలహాను. పాటించి 

అవసర చర్యలు తీసికోనడము మామూలు. అంతేగాని, వారు చెస్తూన్న 

పని న్యాయమయిన దవునా కాదా అన్న వివారణ ఉండేది కాదు. వారట్టి 
పద్ధతి అవలంబించడానికి కారణం వారికి లాయర్ల యందుండే విశ్వా 

సమే. ఏదయినా గడ్డు పరిస్థితి యెర్చడినప్పుడు, తాము ఒక నిక్పయా 

నికివచ్చి కార్యక్రమం సాగించడమూ, అనుమానం వశే స్తే వెంటనే 
లాయరు నలహో తీసుకుని వ్యవహరించడమూ వారికి మామూలు. వారం 

తట వారు ఆలోచించరు. ప్లీడరు చెప్పిందే వేదవాక్కు. గాంధీగారి 
పద్దతి కూడా ఒకొక్క_ప్పుడు అల్లాగే ఉండేది. తానే స్వయంగా లాయ 

రయి, సంగతులు సవ్యంగా అవగాహన చేనుకుని, ఒక మార్గాన్ని 

(తొక్కితే మంచిదనే ఊహ పుట్టినప్పుడు, బాధ్యత లను విస్మరీంచ 

కుండా, దర్జాగా కోర్టుకు వెళ్ళాలి. అవును. దర్జాగానే వెళ్ళాలి. కోర్టు 

ఖర్చులు సామాన్యమా మరి! 

ఎవరయినా దగా చేసినా కప్పించుకోడానికి దారి చూపించాలని 
కాదు నా ఉదేశం. న్యాయం తమదన్న నిశ్చయం ఉన్నప్పుడు ధీమా 

గానే కోర్టుకు వెళ్లాలిగాని, అన్యాయాలను న్యాయాలుగా నిరూపించ - 

డానికి కాదు. 
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గోపాలశాస్రి తరహా 

అనవసర మైన చికాకులకు లోనుగాకుండా ఉండాలనే ఉదేశంతో 

గోపాలళాస్త్రిగారు, తమ స్వంత ఆ ప్తి విక్రయించి నాలుగువేల రూపా 

యలు పోగుచేసి ఆ సొమ్ము కూడా లోగడ జమ కట్టిన సామ్యగ్రు 
లకు తోడుగా జమ కట్టడంతో, లావాదేవీ లన్నీ సక్రమంగా, ఎ నిధ 

మయిన చికాకులూ లేకుండా అంతమయ్యాయి. 

నేను అంధ్ర దేశానికి తిరిగివచ్చి, కాంగెనుకు వెళ్ళడానికి సిద్ద 

పడేలోపల గోపాలళాస్రిగారు ఈ డబ్బును సమకూర్చుకుని, గాందీ 

గారితో మాటలాడి తగాయిదా పరిష్కరించవలసిందని నన్ను కోరారు. 

నేను ఈ నాలుగువేల రూపాయలు కౌంగెసు పెండాలులో గాందీగారి 

చేతులలోనే స్వయంగా పోళాను. దాన్తో, అంతా ఒకప్పుడు తలచి 

నట్లు, నేను దుష్టుణీ, దొంగనీ కానని ఆయన తలచి ఉండాలి. 

అప్పటికే నౌ సర్వస్వం దేశానికి అర్పణ అయిపోయింది, నాదీ 

అనుకోతగ్గ సెంటు భూమి కూడా మిగులలేదు. నాకు కాణీ వరుమానం 
వచ్చే ఆస్తిపాస్తు లేవీ మిగల్లేదు. ఏమాత్రం ఆస్తి మిగిలి ఉన్నా ఆ 
నాలుగువెలూ నేనే నా సొంత డబ్బునుంచే యిచ్చేవాడిని. ఈ నాలుగు 

వేలు రూపాయిలూ గాంధీగారి చేతిలో పెట్టిన తర్వాత, దావా ఉస, 

సంహరించదిడింది. ఆ లావా దేవీలన్నీ ఆ "ప్రకారం అంతమయ్యాయి. 

ఇటువంటి విషమ పరిస్టితులలో నేను ఉన్నా, ఎవరో స్వలాభ 

పరులు “స్వరాజ్య” పషతిక తన “ఉద్యమానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తోందని 

చెప్పిన కల్పిత కథలు విని గాంధీగారు నాపై దండె త్రినా నేనెప్పుడూ 
బహిరంగంగాగాని, ఆంతరంగికంగాగాని బాధపడలేదు. నిజం నిలకడ 

మీద తెలియకపోదనే నమ్మిక నా కుంది. నన్ను అనేక విధాల చికాకుల 
పాలుచేపి, అల్లరి పెడదామని గట్టగా తల పెట్టిన (ప్రత్యర్ధులు ఉన్నా, 

నేను కాంగ్రెసును వదలకుండా. అంటి పెట్టుకుని ఉండగలగడం నిజంగా 
ఒక గొప్ప విశేషమే. 
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సి, ఆర్. దాస్ అతిథి మర్యాద 

చిత్తరంజన్ దాస్గారు తన స్వంత రాష్ట్రంలోనే, రాజకీయ 

(ప్రత్యర్థుల చేతిలో ఎల్లా యిరుక్కు_ని, ఎన్ని రకాలుగా బాధలు పడ్డారో, 

ఆర్థికంగా ఎలాంటి చిక్కు లకు లోనయ్యారో కా స విచారిద్దాం. న్యాయ 

వానిగా సంపాదించడంలోగాని, సంపాదించినదంతా చాలక అప్పులు 

చేసి కూడా ఖర్చు పెట్టడంలోగాని, ఆయనకు ఆయనే సాటి. ఆయనా 

నాకుమల్తే చాలా దుందుడుకు మనిషి. నేను * “స్వరాజ్య ప్మతిక స్థాపిం 

చీన కొ  త్రలోనే, అయన దక్షిణ దేశంలో పర్యటించడానికి వచ్చాడు. 

నా పత్రిక విజయవంతంగా (పజాదరణ పొందుతూన్న సంగతి గమ 

నించి ఆయన కలక త్రాలో లిబర్టీ? అనే దె నిక పత్రిక స్థాపించారు. 

అదే దరిమిలా “ఫార్వర్డ్” సిక అయింది. ఆయన “బకాకులలో 

డమ రాజకీయ. వాదులకు ఇతోధికంగానూ, ఉచితంగానూ సహా 

యాలు చెసే 

గాంధిగారు నన్ను “స్వరాజ్య ను మూసివేయమని సలవో యిచ్చి 

నప్పుడు, ఆయన నాతో దాస్గా ర నుభవిస్తూన్న బాధలను గురించి 

కూడా వక్కాణించారు. వఏమయికేనేం, దాస్గారు మాంచి రీవితో, 

(బ్రతికి ఉన్నంత కాలమూ రాజాలాగే (బతికాడు. పోయిననాడూ * అంత 

కీవితోనే పోయాడు. ఆయన భోజనశాలలోని బల్ల (Dining 
table) పెద్ద పెద్ద హో శేల్చు ఉండే బల్ల లకం"టి పెద్దది, (డెస్సులో 

ఉండే వెయిటర్సు. కాడా ఒక పెద్ద “హోటలులో “ఉన్నంతమందీ 

ఉండేవారు. 

. ఆయన ట్రాక్టీను విరమించక ముందు తరుచుగానూ, సహాయ 
నిరాకరణ ఉద్యమంలో చేరాక మరీ యెక్కు_వగానూ ఆయనకు అతిథిగా 

ఉం దేవాళ్ణి. ఉద్యమంలో 'చేరాక ఆయన తన ఖర్చులు తగ్గించుకుని, 

ఆ వెయిటర్ల నీ వాళ్ల సీ తీసేసి, సాధారణంగా హిందువులు భుజించే పద్ధ 

తిగా నేలమీద పీటలు వేసుకునే కూర్చునేవారు. ఆ (ప్రకారంగా కూర్చో 

* 16_6_1925. _ 
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పెటి నాకు యెన్నోసార్లు వారింట భోజనం పెట్టారు. ఆయన కుమా రె, 
లయ ౧ . వావి 

మేనకోడలూ నాకు ఎదురుగా కూర్చుని, వండిన రకరకాల వంటకాలన్నీ 
నాచేత బలవంతంగా మొహమాట పెట్ట మరీ తినిపించేవారు. 

మహానాయకుడు 

ఆయన జీవించి ఉన్న రోజులలో ఆయనతో తుల్యమయిన 

నాయకుడు లేడు. ఆయన తర్వాతకూడా అంతటి నాయకుడు ఉండ. 

డనే ఘంటాపథంగా చెప్పవలసి ఉంటుంది. ఆయన పోయింది లగా 

_యితు ఈ రోజువరకూ బెంగాలు రాష్ట్రం, ఏ శని గహచ్చాయలలోనో 

ఇరుక్కుని తబ్బిబ్బవుతోందని అనక తప్పదు. 

నేను వర్కింగు కమిటీలో ఉంటూన్న రోజులలో, అనగా 

దాసుగారు మంచి ఉచ్చస్థితిలో ఉన్న రోజులలో, ఆయనకు రాజకీయంగా 

చాలామంది పోటీదార్లూ, విరోధులూ ఉండేవారు. వారెప్పుడూ వర్శి_౦గు 

కమి లేనుందు దాస్గారి మీద త్మీవమయిన ఆరోపణలూ, ఫిర్యాదులూ 

చేసేవా 

ఆయన కాంగెసు మెంబర్ల లిస్టును ఇష్టంవచ్చిన చేర్పులూ, 

మార్పులూ, కొట్టి వేతలతో నింపి చాలా అయోమయంగా ఉంచేవాడని, 
పిర్యాదు ఉండేది. ఈ విషయంలో వర్కింగు కమిటీవారు విచారణ 

చేయక తప్పలేదు. ఆయనా వర్కింగు కమిటీ 'మెంబరే అయినా, 

ఆయన విషయంలో విచారణ జరుగనున్నదని తెలిస్తే వెంటనే బయ 

టికి వెళ్ళి ఆ విచారణ పూర్తయ్యాశే తిరిగివచ్చి కమిటీతో కలిసేవాడు 
ఆ విచారణ కాలాన్ని బాగా సాగదీశారు. అనేక (పాంతాలలో జరిగిన 

వర్కింగ్ కమిటీ మీటింగులలో దాసుగారు పై మోపబడిన ఫిర్యాదులు 

విచారణకు రావడమూ, అట్టి విచారణ సమయాలలో ఆయన మీటింగు 

నుంచి నిష్క9మించడమూ, మామూలే అయింది. ఏదయిదేనేం, 

చివరికి ఆయనపట్ల ఆరోపించబడిన లో్తేవీ ఆయనవద్ద లేవసీ మోప 

బడిన నేరాలన్నీ గాలిమూటలే నని గౌరవ పురస్సరంగా తెలియ 
జేశారు. . | 
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ఆయన మరణానంతరం బెంగాలు పూర్తిగా తేరుకోలేకపోవ 
డానికి కారణం అక్కడ ఉన్న పార్టీ విభేవాలూ చిలికలూను. మేము 

కొన్ని కొన్ని విషయాలలో భేవాభిపాయంతో ఉంటూ ఉన్నా మా 
ఉభయుల మధ్యా వ్య కిగత గౌరవాలూ, ఆదరాభిమానాలూ కించిత్తు 

కూరా తగ్గలేదు. 

14 
గురురాబాగ్ సత్యా గహ సందరునం 

3 

ఈ సత్యా గహం * అకాలీలచే (పారంభింసబడింది. వారిని ఒక 

సిక్కుల ఆలయంలోకి రానివ్వని కారణంగా తమ హక్కులను 

సుస్థిర పరచుకొనడంకో సం అకాలీలు ఈ సత్వాగహ సమరం ఆరం 

నించారు. ఆ ఆలయాధికార్లు ఈ అకాలీలకు అందులో (ప్రవేశించే 

అర్హత లేదని నిర్ణయించారు. అకాలీలు ఆ తీర్పు సవ్యమయినది, 

న్యాయమయినదీ కాదనినీ: , అందువలన తాము ఆలయంలో ప్రవేశించి 

తీరుతామనీ చెప్పి ఆలయ (పవేశానికి సిద్ధపడ్డారు. 

ఆకాతీల మీద ఆంక్ష 

ఆ ఆలయ పాలకులు (పభుత్వంవారి సహాయం క్రారు. 

అకాలీల ఆలయ (ప్రవేశాన్ని నిషేధిస్తూ (సభుత్వంవారు సి.ఆర్, పి 

144 వ సెక్షను (క్రింద ఆర్డరు చేశారు. ఆ ఆంక్షను పాటించకుంటి 
ఆలయ (పవేశం చేసితీరాలని అకాలీలు నిశ్చయించుకున్నారు. కాగా 

వారు గాంధీగారి అహింనాత్మక సత్యా(గహా పద్దతులను అనుసరించారు. 

కేవలం అనుసరించడమే కాదు, ఆ పద్దతులకు మెరుగు దిద్ది వాటిని 

ఎంతో పకడ్ బందీగా తయారుచేశారు. సత్యాగ్రహ విధానాలకూ, మిలి 

టరీ పద్దతులకూ జత కలిపారు. 

* 19285 లో, 
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చాలామంది ఆకాలీలు పింఛను పుచ్చుకున్న. సిపాయిలు, మిలి 

టరీ వారు. తీవ్రమైన పోరాటాలలో పొొణాలు తృణపారియంగా 

అర్పించడానికి వెనుకాడిన బాపతు కానేకారు. అనేక యుద్ధాలలో అంగ్లే 
యుల తరపున పాల్గొన్నవారే వారు. కాని వారికి ఆంగ్ల పరిపాలకుల 
తోనూ, వారి ఉద్యోగస్టులతోనూ తగాయిదా పాంరంభం. అయిన కార 

ణంగా, వారు తీవ యుద్ద విధానాలకం కె గాంధీగారి అహింసాత్మక 

సత్యాగ్రహ ఏధానమె & “క్రనుమయినదని కావించారు. 

వైద్యశాల = వంటసాల 

వారిపె ఆంక్ష విధింపబడిన వెంటనే వారు దానిని ఉల్లంఘించి 

తీరుతామని తెలియజేశారు. తమపై ఆంగ్లే యులు హింసాకాండ సాగి 

సారని, దానిని ఒక యుద్దంగాగే - భావించాలనీ వారికి తెలుసు. ఆ 

పరిస్తితులలో తీవ్రంగా గాయపడడానికి బాగా అవకాశం ఉన్నదని 

తెలుసు, అందువలన వారు ఆ పోరాటం జరుగుతున్న స్థానానికి సమీ 

పంగా పెద్ద ఆస్పతి9ని బర్చరచుకున్నారు, అవసర మైన ష్ష్ వెద్యం చేయ 

డానికి నర్ఫులూ, డాక్షర్లూ కూడా కాణీ ఇవ్వనవసరం లేకుండానే 

తయారయ్యారు. ఆస్పతి సమీపంగానే ఒక “లంగర్ ఖానా” 

(వంటసాల) ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఆ లంగర్ ఖానాలోని యేర్చాట్లు 

బాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి. 

దాస్గారూ, నేనూ, బాబూ రాజేంద్ర ప్రసాద్య మరికొంత 

మంది కాంగెసు కార్యనిర్వాహక వర్ష సభ్యులు వెంటరాగా, ఆ లంగర్ 

ఖానా ఆస్పతి), వగైరా యేర్పాట్ల స్నీ చూశాము. 

పృభుత్వంవారు చేసిన యేర్చాట్ల ప్రకారం అకాలీలు ఆలయ 

పా౦ంగణంలోకి అడుగు పెట్టడానికి ఆస్కారం లేదు. ఆలయం చుట్టూ 

పోలీసు నిఘా వేశారు. పోనీనుల చేతులలో దిట్టముయిన లాఠీలున్నాయి. 

అకాలీలు ఎవరయినా ఆలయ సమీపానికి వచ్చినా, ఆలయ సి వేళానికి 

పియత్నించినా, వారి యెముకలు చితగ్గాటడానికి ప్రభుత్వంవారు 

సర్వసన్నద్దు లయ్యారన్నమాట, అక్కడ 'అకాలీలు సత్యాగ్రహ పద్ద 

తులమీద చేసుకున్న యేర్చా ట్లస్నీ మమ్మల్ని ముగ్గుల్ని చేశాయి. 
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సత్య్మాగహ కమం 

మున్ముందుగా వారు ఆలయ పొంతానికి వెళ్ళే తీరు గమనిద్దాం. 

భజన కీ ర్రనలతో, పాటలతో ఉత్సాహంగా ఆలయ ద్వారం దగ్గరకు 

బయల్దే లేవారు. పృతిసారీ, నలుగు రై దుగురు వ్య కులు మాతరమే 

ఒక చిన్న బాచ గా వెళ్ళేవారు. వారి మెడలో పూలమాల లుండేవి. 

“దెబ్బలు తగలనీ, (ప్రాణాలు పోనీ. భగవదాల యంలోకి వెళ్ళి తీరుతాం” 

అన్న భావం వ్యక్త కంచేసే కీ ర్రనలు అందరూ ఏకగీ9వంగా పాడుకుంటూ 

వెళ్లేవారు. “మీరు ఈ భౌతిక దేహాన్ని కించ పెట్టగలరు. హింసింస 

గలరు. చంపగలరు. కాని మా ఆత్మలు మాతరం ఎవిధమయిన అడ్డం 

కులూ లేకుండా ఆ భగవత్సాన్నిథ్యాన్ని చేరుకుంటాయి. ఆ ఆత్మలు 

భగవంతుని జేరకుండా మీరు ఆసలేరు,'”” అని ఆ పాటల ఆఖరు చర 

కాల అర్థం. 

మేము పెన ఉండి చూస్తున్నాం. బాచ్ తర్వాత బాచ్గా 

వస్తూన్న ఆ అకాలీలను నిర్దాక్షణ్యంగా బాదేవారు. శరీరమంతా కుళ్ళ 

దొడిచేవారు. చివరికి స్మృతి తప్పి పడిపోయే వరకూ వారికి దెబ్బమీద 

దెబ్బ తగులుతూనే ఉండేది. దెబ్బలు తగిలిన వారిని తమ అఆస్పతికి 

తీసుకు వెళ్ళడానికీ వారి సాంత యాంబ్యులన్నుకారు సిద్ధంగానే 

ఉండేది. పోలీసువారి యాంబ్యులెన్సు కార్లూ ఉందేవి. ఆ ప్రభుత్వపు 

యాంబ్యులెన్సు కారులో ఎక్కించడానికి ' మోసుకునివచ్చే తోపల, ఏ 

సత్యాగ్రహికై నా కిర్మంచాలక అనండి, అదృష్టవళాతూ అనండి. 

తెలివిగనుక వ సే స్తై ఆతను ఆ (ప్రభుత్వపు కార్ల లో ఎక్కడానికి నిరా 

కరించేవాడు. “మమ్మల్ని మా కారులోనే పడేయవయ్యా!” అని అరిచే 

వారు ఆ క్షత(గాతులు. ఆ (ప్రకారమే జరిగేది. 

అహింసా (వతం 

అక్కడనుంచి వారి ఆనస్బతి చూడ్డానికి వెళ్ళాం. "మెము 

లోపలికి వెళ్ళేసరికి దెబ్బలు తిన్న (ప్రతి వ్య క్రి మంచంమీద వెల్ల 
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క్రి త్తలా, మిలిటరీ పద్దతిగా పడుకుని ఉండేవాడు. ఆ దిబ్బలు తిన్న 

వ్యక్తులలో ముగ్గరు వయోవృద్దుల్ని, “మ్ పటకాలలో కృపాణ్ 

ఉండగా మీకు ఇన్నీ దెబ్బ లెల్ల తగిలాయి?” అని అడుగులే. ఆ. 

ముగ్గురూ కూడా ఒకే వీధంగా సమాధానమిచ్చారు. “మేము 
శాంతంగా ఉండడానికి కారణం మమ్మల్ని అహింనాత్మకంగా మెలగ 

వలసిందని మాకు ఇవ్వబడ్డ అద్దె” అని. అడిగిన దాస్గారికీ, సమా 

ధానాలు విన్న మాకూ విస్మయమే కలిగింది. సుశిక్షత మైన ఠః పద్దతిలో 

ఆ అహింనాత్మక సమరం చాలా రోజులే నడిచింది. 

అక్కడనుండి మేము లంగర్ ఖానా చూడ్రానికి వెళ్ళాము. నేను 

అంతవరకూ అంత భారీఎత్తున ఏర్పాటయిన వంటిసాలలను చూడలేదు. 

(పతీ పావుగంటకీ గుర్రాలమీదనో, గాడిదల మీదనో కావలసిన వన స్తు 

సముదాయం సప్లయి అయ్యే యేర్చాట్లు చేయబడ్డాయి, వంటసాల 

లోనూ, సామ్మిని శు భసరిచే జాగాలోనూ. కూడా ఘరానా కుటుంబా 

లకు చెందిన త్రీలు అహాదంతో సేవ చేయడం గమనించాము. నిజంగా 

అది ఒక ఆదర్శ ప్రాయమైన యేర్పాటు. అంగర్ఖానాలో తయారైన 

ఆహారము మాకు వడ్డించి భోజనం పెట్టారు. 

ఉద్యమ విజయం 

అకారిలకు తమ ఉద్యమాన్ని విరమించి దేవాలయాధికార్ల 
తోనూ, (ప్రభుత్వంవారితోనూ రాజీ పడవలసిందని చాలామంది సూచిం 

"చారు. కాని వారు వికరమించడానికి ఎంతమ్మాతమూ అంగీకరించ 
లేదు. ఉద్యమం చాలా త్మీవతరం అయింది. అక్కడ పోలీనులు 

సాగిస్తూన్న హీంసాకాండని పెద్దలు సహించలేకపోయారు. చూపిన 

పెద్దలూ, రాజకీయ వే త్తలూ కూడా ఆ హంసా కాండ సహించలేక 

భారత ప్రభుత్వంవారికీ, పంజాబు (ప్రభుత్వంవారికీ కూడా దానిని 

వెంటనే ఆపవలసిందని చెల్నిగాము' లిచ్చారు. పెద్దలయొక్క, (ప్రజల 
యొక్క ఒ తిడి అంతకంత కధికమయింది. దానో (పభుత్వం వారూ, 
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దేవాలయాధికారులూ కూడా లొంగక తప్పలేదు. అకాలీలకు దేవాలయ 
ప్రవేశానికి అర్హత లున్నాయని ఒప్పుకున్నారు. 

నిక్కు లలో అకాలీలది ఒక శాఖ. వారు నల్లటి తలపాగాలు 

ధరిసారు. సిక్కుమతస్టులకు మత సాంఘికాది విషయాలలో బోధ 

చేయడమే వారి విధి. అట్లు టోధలు చెస్తూ జీవితాలు సాగిస్తామని వారు 

(ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు. 

మేము అమృతసర్ వెళ్ళినప్పుడు బంగారు దేవాలయం చూశాం. 

అది సిక్కుల (ప్రఖ్యాత దేవాలయం. ఆ రోజులలో కొందరు సిక్కు 

నాయకులకూ, నాకూ మంచి పరిచయమూ, స్నేహము ఉండేది. 

(ప్రభుత్వంవారు వారిపై తిసుకుంటూండే చర్యలు చాలా తీవంగా: 

ఉండేవి. పంజాబులోని ఏ ఆచ్చాఫీసులోనయినా నరే వారి (గంధాలు 

అచ్చు చేయకుండా నిషేధాజ్ఞ జారీచేశారు. కాని, వారు ఎట్టి పరిస్థితులలో 
నై నా సరే, ఎట్టి అడ్డంకులు వచ్చినా సరే పట్టినపట్లు విడువని వీరులు. 

“స్వ రా య పలుకుబడి 

సంజాబులోని అచ్చాఫీసులో తమ (గ్రంథాలు అచ్చు వేయుటకు 
వీలులేని కారణంగా, కొంతమంది అకాలీలు దూరాభారాన్ని లెక్క 

చెయ్యకుండా, చెన్నపట్నం వచ్చి వారి పు స్తకాల నన్నింటినీ “స్వరాజ్య” 

(పెస్లో అచ్చు వేయించుకునేవారు. ఒకమాటు, వచ్చినవారు ఆరడజను 

మంది అకాలీలే అయినా, వారు చెన్నపట్నం జార్డి టవున్లో, ముకరు 
నల్హము త్రు వీధిలో ఒక యిల్లు అద్దెకి తీసుకుని, హరికి కావలపిన రీతిగా 
డాబా కూడా వేసుకుని, అచ్చు పనులన్నీ పూర్తయ్యేవరకూ, కొన్ని 

నెలలపాటు అక్కడే ఉండిపోయారు. సట్నంనుంచి అచ్చయిన పుస్త 
కాలను వేలకొద్దీ ఇంగ్లాండు, అమెరికా మొదలై న దేశాలకూ, పార్ల 

మెంటు మెంబిర్ల కూ, "బ్రిటిము కాబినెట్ వారికీ పంపించారు. ఆ రోజా 
లలో స్వరాజ్య పెన్ ఎంత పలుకుబడి సంపాదించిందో, ఎలాంటి 
స్వాతంత్యాాభిలాష కనబరచిందో ఈ ఉదంత౦వల్ల తెలుస్తూంది కదా! 

ఆ అకాలీ పద్దతులు బాగా ఆకరి గి ంచడాన్ని తర్వాత కొంత 
rT 1౧ 
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కాలానికి చెన్నపట్నంలో ఉప్పు సత్యాగహం ఆరంభించిన సందర్భంలో 
నేను గురుకాబాగ్ పద్దతులను, భారీ యెత్తున కాకపోయినా అమలు 
పరచడానికి పూనుకున్నాను. 

అ ఉప్పు సత్యాగహపు రోజులలో, చెన్నపట్నంలో ఆ అకా 

లీల పద్దతులమీద ఆరంభింపబడిన “ఉదయవనంి కాంప్ కొన్ని నెలల 
పాటు మద్రాను వా _స్తవ్యులు ఉచితంగా ఇచ్చిన విరాళాలతో మేమం 

దరం అరెస్టు అయ్యేదాకా చాలా బాగా నడిచింది. దీనిని గురింగి 
ముందు ముందు చెప్పుతాను, 

15 

కొన్ని ముఖ్య ఘట్టాలు 

సేను ౫.218028 వ తేదీని వర్కింగు కమిటీ సభ్యత్వానికి అలవో 
బాదులో రాజీనామా ఇచ్చిన సందర్భంలో, వర్కింగు కమిటీవారి 

మినిట్సు బుక్కులో, ఇల్లా (వాళాను; “చి త్తరంజన్ దాస్, పండిత 
మోతీలాల్ న్నెహూగార్హ (ప్రోద్బలంతో, (త్రివిధ బహిష్కాార సూాన్ని 
రెండు మాసాలపాటు విరమించ దలుచుకున్నారు. మంచిదే, కాని 

వారు కటైను చీల్చడానికి నాటిన గొడ్డలి మొన ఆ కర్రైును వీల్చడానికే 

ఉపయోగపడేటట్లు ఈ విరమణ అన్నది నిర్విరామంగా సాగుతుంది.” 

సరిగా ఆ ప్రకారమే జరిగింది. దాస్_- మోతీలాల్ గారలు రెండు మాసాల 
పాటూ (పజల్నీ, (పజాహృదయాన్నీ “కౌన్సిల్ ఎంటీ విధానానికి అను 

కూలంగా ఉండేటట్లు, (తిస్పుకోవడానికిగాను, దేశమంతటా పర్యటిం 

చారు. (త్రివిధ బహిషా గ్రార విధానానికి విరమణ అన్నది జరగడం 

తోనే, (ప్రజల్లో ఆ విధానంపట్ల ఉన్న గౌరవ భావం సన్నగిల్లి ౦ది, 

ఎప్పుడయితే, 'దాస్-మోతీలాల్ గార్డు ఆ విషయంలో (పజాభ్మిపాయాన్ని 
తమ వైపు (త్రిప్పుక్ గలమనే ఆశతో యాత్రకు బయబ్దేారో, అస్పుడే 

మిగిలిన కస్త స్త గౌరవమూ పూ ర్తిగా దెబ్బతింది. “సర్వెంట్ ఆఫ్ 
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కాలానికి చెన్నపట్నంలో ఉప్పు సత్యాగహం ఆరంభించిన సందర్భంలో 
నేను గురుకాబాగ్ పద్ధతులను, భారీ యెతున కాకపోయినా అమలు 
పరచడానికి పూనుకున్నాను. - 

ఆ ఉప్పు నత్యాగహపు రోజులలో, చెన్నపట్నంలో ఆ అకా 
లీల పద్దతులమీద ఆర౦భింపదడిన *“ఉదయవనం౦ి క్రాంప్ కొన్ని నెలల 
పాటు మద్రాసు వాస్తవ్యులు ఉచితంగా ఇచ్చిన విరాళాలతో మేమం 
దరం అరెస్టు అయ్యేదాకా చాలా బాగా నడిచింది. దీనిని గుంది 
ముందు ముందు చెప్పతాను, 

lo 

కొన్ని ముఖ్య ఘట్టాలు 

నెను ౫.21929 వ తేదీని వ్యుంగు కమిటీ సభ్యత్వానికి అలహాో 
బాదులో రాజీనామా ఇచ్చిన సందర్భంలో, వర్కింగు కమిటీవారి 

మినిట్సు బుక్కులో, ఇల్లా (వాళాను; “చి త్తరంజన్ దాస్, పండిత 
మోతీలాల్ నెహూగార | పోద లంతో, (తివిధ బహిషా)_ర నూ,తాని 
రెండు మాసాలపాటో ఏం దబునకున్నారు మంచిదే కాని 
వారు కకైను చీల్చడానికి నాటిన గొడ్డలి మొన ఆ క కును ఏీల్చడానికే ఉపయోగపడేటట్లు ఈ విరమణ అన్నది నిర్విరామంగా సాగుతుంది.” 
సరిగా ఆ (పకారమే జరిగింది. దాసి-మోతీలాల్ గారలు రెండు మాసాల 
పాటూ (ప్రజల్నీ, (పజాహృదయాన్నీ “కౌన్సిల్ ఎం[టీి విధానానికి అను 
కూలంగా ఉండేటట్లు, (తిప్పుకోవడానికిగాను, దేశమంతటా పర్యటిం 
చారు. (త్రివిధ దిహిష్యా-ర విధానానికి విరమణ అన్నది జరగడం 
తోనే, (ప్రజల్లో ఆ విధానంపట్ల ఉన్న గౌరవ భావం సన్నగిలి ౦ది, 
ఎప్పుడయితే దాస్ మోతీలాల్ గార్లు ఆ విషయంలో (వజాభి ప్రాయాన్ని తమ వైపు (త్రిప్పుకోగలమనే ఆక్షతో యాత్రకు బమల్లేరారో, అప్పుడే 
మిగిలిన కాస్త గౌరవమూ పూర్తిగా దెబ్బతింది, “సర్వెంట్ ఆఫ్ 

కొన్ని ముఖ్యఘట్టాలు 288. 

కలక తా పత్రికా సంపాదకులు శ్యామసుందర చ్మక్రవ ర్షిగారు ఈ విష 
యాలన్నీ చక్కగా వివరిస్తూ తమ ప్మతికా ముఖంగా (పదురించేవారు. 

ఆయన అన్నారు: “దాస్, నెహూగార్లు బహిరంగ సభలో 
విరాళాల కోనం విజ్ఞ ప్పి చేసినప్పుడు, దాతలు తాము ఇచ్చే వివాళంలో 

సగం వారు తీసుకుని మిగతా సగం గాందీగారి నో చేంజ్ పారీవారిక్తి 
అందచేయాలంటూ వచ్చారు.” తర్వాత కొంత కాలానికి నేను మంగా 
యిలో ఎస్. పి, బొమ్మంబీ ఇంటిలో దాన్ మోతీలాల్ గార్ల ను క్లును 
కున్నప్పట్టి ఉందంతం వినండి. వారు తాము తమ పార్టీకి విరాళాల 
కోసం. వచ్చామని చెప్పారు. “నేను మీ పార్టీవారికి రు, 500 /-లు నిర 
భ్యంతరంగా ఇసాను. కాని కాంగెసు ప్ర వారికీకూడా, వారు అడక్కు 
పోయినా అదే (పకారం రు. 500 [-లు ఇవ్వ నిశ్చ యించుకున్నా”” 
నన్నారు వొమ్మంబీ. 

కాకినాడలో 1929 డిసెంబరు మాసంలో, కౌం[గసు నమావేశం 
అమ్యులోపల, గయా కాం(గను తీర్మానం దాస- మోతీలాల్ గార్లు ఛిన్నా 
భిన్నం చేయగలిగారు. గయా కాం(గెను తీర్మానానికి ఢిల్లీ స్పెషల్ 

_కార్యగెనువారు తిరుక్షవరం చేశారన్న సంగతీ మరువరానిచే, స్వరాజ్య 
పార్టీవారికి నవంబరు 23 న జరుగనున్న ఎన్నికలలో పాల్గొనడానికి (a) జ్ 

అనుమతి ఇవ్వడం, గయా తీర్మానానికి తిరుక్షవరమే కదా! 

న్వ రాజ్యవాదుల విధానంలో మార్పు 

కాకినాడలో డిసెంబరు మాసంలో జరిగిన కౌం్యగెసుతో డిలీ 
తీర్మానాన్ని ఒక షరతుమీద బలపరిచారు. స్వరాజ్య పార్టీ వారు కౌన్సిల్ 
ఎంటీ పోగాంను అన్ని విధాలా అమలు పరచుకోవచ్చు. ఎన్నికలలో 
నెగ్గి కౌన్సిల్లో (ప్రవేశించ వచ్చును, కాని వారు ఒక్క. విషయాన్ని 
మాతం విస్మరించరాదు. ఎన్నోవిధాల అడ్డంకులమీద అడ్డంకులు 
కల్పిస్తూ పరిపాలన సాగకుండా, కౌన్సిల్లో కూర్చునికూడా సహకార 
నిరాకరణ అసాన్ని (ప్రయోగించాలి. 2 
తమ రాష్ట్రంలో (ప్రభుత్వ విధానం కొనసాగకుండా కోంత 
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వరకూ దాస్గారు మాత్రమే తంటాలు పడగలిగారు. ఒకమాటు దాస్ 

గారు ను సీగా ఉండి అసెంప్రీకి వెళ్ళలేని పరిస్టితి ఏర్పడినప్పుడు, 

ఆయన పార్టీవారు సందిగ్గంలో = పడి, కింక ర్రవ్యతా' మూథులయి ఊగీస 

లాడారు. “సంగతులు ఇలా పరిజమిసాయనో, పరిణమించాయనో 

కనిపెట్టిన దాస్గార్ని స్రెచ్చర్మీద అసెంగ్లీ! తీసుకురావడంతో 

పరిస్టితి చక్కబడీ, సహకార నిరాకరణం చక్కగా సాగింది. ఆ రోజు 

లలోకూడా సహకారాభిలాష ఉండేది. 

ఈ విధంగా, లోపల డిండి అడ్డంకులు తీసుకురావాలనే 

స్వరాజ్యవాదుల అభిలాష, క్రమేపీ 1924. 25" సంత్సరాల నాటికి, తమ 

ఉదైశాలకు, ఆదర్శాలకూ అనుగుణంగా, దేశసౌభాగ్యానికి దోహదం 

చేసే తీర్మానాల విషయంలో సహకరించాలనే పద్దతికి మారిపోయింది, 

లార్స్ బర్కెన్ హెడ్ అప్పట్లో సెక్రటరీ ఆఫ్ సైట్ గా 

ఉందేవాడు. "తియ్యటి మాటలతో స్వరాజ్య పార్టీ వారిని మెల్లి మెల్లిగా 

తనవై స పు (తిప్పుకోగలిగాడు. “భారతీయులు మాకు హృదయపూర్వక 

హకారం ఇచ్చిననాడు, మేము పిసినిగొట్లలా బేరాలాడంి” అన్నా 

డాయన. ఇల్తాంటి కబుర్ల తో మానవ హృదయాలను అకట్టుకోగల 

శక్తి ఆయనకుంది. 19826 (పారంభ దినాలలో, దక్షిణ ఆఫికా భార 

తీయుల తరపున వె వె(స్రాయితో (ప్రసంగించడానికి, పండిత మోతీలాల్ 
నెహూగారూ, లాలా అజపతిరాయిగారూ కలిసి వై నాయి మందిరానికి 

వెళ్ళినప్పుడు ఆ మాటలు మళ్ళీ విన్నారు. అప్పటికి సహకార నిరా 

కరణ ఉద్యమం ఆరంభమయి అయిదు సంవత్సరాలయింది. 

. 1022 లో గాంధీగారి నిర్భంధంతో పాలకులు కాం(గెనులో 

విభేదాలు తీనుకు రాగలిగారు. గాందీగారికి దేశంలో పలుకుబడి తగ్గిం 

దసీ వారికి గ్రాహ్యం అయింది, దాస్- మోతీలాల్ గార్లు ఎప్పుడయితే 

తాము నిర్బంధంలో ఉంటూ కూడా, గాందీగారిని విమర్శిం సాగారో, 

అప్పుడే గాంధీగారి పలుకుబడి. దేశంలో సన్నగిల్లుతోందని నిర్దారణ 

అయింది. కాగా ఆ పరిస్టితుల్ని గమనించే, జె జై భ్ళల్లో ఉన్న దాస్. 

మోతీలాల్ గార్లకు, గాందీగారిని కాదని, రాజీ ప్రతిపాదనలు సూచిం 

hi. 
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చారు. అప్పుడే, ఆ రాజీ సూచనల కారణంగానే, దాస్- మోతీలాల్ 

గార్ల కూ, గాందీగారికీ మధ్య విభేదాలకి అంకుర్చారణ అయింది. 

స్వరాజ్యవాద నాయకులకు నిరవధికంగా ఆశలు కల్పిస్తూ, వె వై సారియి 

తన బుద్ది చాతుర్యం ఉపయోగించి చేశ నాయకులలో సీలికలు తీసుకు 

రాగలిగో డన్నమాట. ఈ (ప్రకారంగా దేశీయుల ఐకమత్యాన్నీ, 

కాం|గసు బలాన్నీ &ణింపజేయడం పాలకుల విధానం అయింది. 

బర్కెన్ హెడ్ సెంట్రల్ అసెంబ్లి ప్రాంగణంలో చేసిన (7-7-1925) 
ప్రసంగంలోని ఆశాజనక వాక్యాలు 20.1.1926న భారత శాసన సభను 

(పారంభఖిస్తూ రీడింగ్ (ప్రభువు పునశ్చరణ చేళాడు. 

(పిన్స్ ఆఫ్ వేల్స్ పర్యటన సందర్భంలో 1921 లో దేశీయులు 

అవలంబించి, నడిపించ గలిగిన బహిష్కరణ విధానం, లార్డ్ దీడిం 

గ్సీ, ఆయన పరిపాలనా యం(త్రాంగాన్నీ ఊపి పారేసింది. అప్పటి 

నుంచీ అలోచనా సాగరంలో ములిగిన ఆ రాజకీయ వే త్తు, మెల్లి 

మెల్సీ గా స్వరాజ్యపార్టీ నాయకుల హృదయాలలో దౌర్చల్య వీజాలు 

నాట్) వారికి లేనిపోని ఆశలు కల్పించి, మొత్తంమీద మూడు సంవ 

తరాలలో, వారిని మెత్త పడేటట్టు చేశారు, వారి ఉద్యమాన్ని (తొక్కి 
పారేశారు. వారి ఆటలు 13.3 “1922 లో గాంధీగారి నిర్పంధంతో 

ఆరంభమయి, ఆయన్ని 5-4-1924 న విడుదల చేసిందాకా, అవిచ్చి 
న్నంగా సాగాయి. 

మోతీలాల్ న్నెహూ నాయకత్వం 

1926 వ సంవత్సరం మార్చి 6, 7 తేదిలలో అభిల భారత 

కాంగ్రెసు కమిటీ మీటింగు ఢిల్లీలో జరిగింది. నేనా మీటింగుకు హాజ 
రయ్యాను. అంత [క్రితం సరోజసీ చేవీ అధ్యక్షతను కాన్పూరులో జరి 

గిన కాంగెస్లో తీర్మానించబడిన స్రతిపాదనలన్నీ ఈ మీటింగులో 

బలపరుప బడ్డాయి. అంతేకాదు, స్వరాజ్య సంపానకై తాము చే స్తున్న 

కృషికి అవరోధంగా, పాలకులు అవలంబి స్తున్న విధానాల నన్నింటినీ 

ఖండించి, వాటిని శాంతియుతంగా ఎదుర్కోవాలని నిశ్చయించబడింది, 

ఇంకొక స్పెషల్ తీర్మానంలో కాం(గెను కార్యక్రమానికి నిరోథక మైన 
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ఉద్యోగాలను వేటినయినా (ప్రభుత్వంవారు ఇసామని సూచించి నప్పుడు, 
వాటీని స్వీకరించడానికి ఏ కాయ్యగెనువాదీ ముందుకు రాకూడదనే (ప్రత్యేక 
తీర్మానమున్నూ ఆమోదించబడింది. పైగా, ఆ కాంగొసు జరు గుతూన్న 

రోజులలో నే హిందూస్తాన్ సేవాదళ నిర్మాణానికి అంకురార్పణ జరి 

గింది. సేవా దళాన్ని గురించి వివరంగా తర్వాత తర్వాత వి స్పరిసాను. 

స్వరాజ్యపార్టీ నీడరుగా రాజకీయ రంగంలో శరుగన్న మోతీ 

లాల్ నె పహాగారి దుర్చలత్వం, ఆయన స్కీన్ (skein) కమిటీ 1 

మెంబరుగా ఉండడానికి అంగీకరించడంతో బయల్పడింది. వారి పార్టీ 

సభ్యులు పార్టీ మూల సూ[తాలనే ఉల్లంఘించె సందర్భంలో, మోతీ 

లాల్గ రే స్స్ కమిటీ సభ్యత్వం అంగికరించగా లేనిది మేము 

చేపింది ఏ విధంగా తస్పవుతుందో చెస్పమనడానికి అది ఏలిచ్చింది. 

నిజంగా స్వరాజ్య పార్టీ వారే గనుక సంపూర్ణ సహకార విధానాన్ని 

చేపట్టి ఉంటే వారు ఇతోధికంగా జయాన్ని సాధించి ఉండేవారు, 

కొన్ని కొత్త స్కీములను (ప్రవేశ పెట్టాలనే నదభిప్రాయంతో, 

"సెంటిల్ అసెంబ్లీ స్వరాజ్య పార్టీవారు చేసిన ప్రతిపాదనానునార౦గా 

ఏర్పడిన మడ్డిమన్ (Muddiman)* కమిటీ సభ్యత్వం కూడా 
వారిని వరించి ఉండేది. 

పూర్తి సహకార విధానానికే గనుక్క దాస్-మోతీలాల్గారలు ' 
అనుమతించి ఉండి ఉంటే, వారినీ వారి విధానాన్నీ, సహాకార నిరా 

కరణ ఉద్యమ మూలసూతా్రాలక మోసం కలుగుతుందనే మిషమీద, 
కాంగసువారు తోసిపుచ్చేవారు. వారుభయులూ బాగా తెలివి గల 

1. మౌంట్ ఫర్త్ సంస్క_గణలు పనిచేస్తూన్న. విధానం 

గురించి విచారించడానికి 1924లో ఈ కమిటీ నియమించబడింది, 

2. శాండర్స్ (Sandhurst) కళాళాలతో సమానమైన 

ఒక సెనిక కళాశాల మన దేశంలో కూడా స్థాపీంచాలన్న పతి 

పాదన సాధక బాధకాలు విచారించడానికి ఈ కమిటీ నియమించ 

బడింది, 
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లాయర్లు. పైస ఉండి సహకార నిరాకరణ చెయ్యవలసిందని చెప్పిన 

గాందీగొరూ, లోన జొరబడి సత్యాగిహం సాగించమని ప్రబో ధించిన 

దాస్- మోతీలాల్ గార్లూ ఉద్యమాలు సాగించి ఉండి ఉంటే, కౌన్సిల్ 

లోపల ఉండిన వారీ. సహకారం కాంగసును ఛిన్నాభిన్నం చేయడానికి 

మాత మె ఉపకరించి, బె టనుంచి గాందీగారు నడిపించే సహకార 

నిరాకరణ విధానానికి పెద్ద దెబ్బగా ఉండేది, 

పగటిక లల పరిసమా ప్తి 

స్వరాజ్యవాదులు లోన ప్రవేశించి పరిపాలనా యంతాంన్ని దల 

హీనం చేయడమన్న విషయంతో అపజయాన్ని పొందినా, కాంగ9 

సున్తూ గాందీగారినీ బలహీనంచేసి, కాంగొసు వ్యవస్థను ఛిన్నాఖిన్నం 

చేయడంలో మాతం జయాన్ని సాధించారు. వాదోపవాదాలు సాగించే 

సందర్భంలో వారు, తాము అవలంబించే విధానానికి లక్షలాది జనుల 

అనుమతిని పొందలేర నే విషయాన్ని గ్రహించ లేకపోయారు. పైగా 

అసెంనీ లోని తోటి వారంతా కలసినా, వారికంటె బలవంతులు కాలే 

రన్న సంగతి కూడా వారు గంహించి ఉండరు. అంతేకాదు, వారికున్న 

దుర్భలత్వంచేత కం మేపీ వారి పార్టీ శ కి హీనమయి, క్షీణించి కీణించి 
నశించేది. లార్డ్ రీడింగ్ స్వరాజ్యపా నాయకులతో ఇంకా బేరాలు పెడు 

తూన్న నాటికీ” వారి పరిస్టితి అల్లా ఉండేది. 

1926 పారిరంభ దినాలలో, సెంటర్ అసెంన్లీలో జరుగు 

తూన్న బడ్జెట్ మీటింగులకు మోతీలాల్ నెహ్ఫూిగారు, తమ పార్టీతో 
సహో వెళ నప్పుడు వారి - కళ్ళు పూర్తిగా తెరువబడి, అంతవరకూ 

వారు కంటూ ఉన్నవి పగటి కలలేనని తెలిపికో గలిగారు. ప్రభుత్వం 

వారు సకాలంలో సవ్యంగా సహకరించి సంచరించకపోతే దేశం అంతటా 

“రకరకాల సంఘాలు" ఏర్పాటవుతాయి, జాగ౦త ! "అని హెచ్చరిస్తూ, 

వారూ వారి పార్టీ వారూ అసెంబ్లీ చర్చలలో పాల్గొనకుండా బె టకు 

వచ్చేశారు. 

మోతీలాల్ న్నెహఃూగారుు తానూ తన పార్తీవారూ తిరిగీ 
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సహకార నిరాకరణ కార్యక్రమానికి దిగుతాం అని చెప్పడానికి బదులు, 

రహన్య సంఘాల స్థాపన (ప్రసావన తీసుకు వచ్చారు. ఆయన ఆవేళ 

వూరితు లయినప్పుడు, తాను ఉచ్చరిస్తూన్న సదాలు ఎటువంటి పరిణా 

మాలకు తీసుకు వెడతాయోనన్న ఆలోచనలేకుండా, తొందరపాటుతో 
ఇల్లా కాస్త తబ్బిబ్బు అవడం మామూలే. అప్పట్లో బెంగాలులో 

విస్తవ వాతావరణం తల ఎ తడమూ, దానినీ [పభుత్వం దయాదాక్షి 

ణాలు లేకుండా ఛిన్నాభిన్నం. చెయ్యడమూ జరిగాయి. చై నా జపాను 

మొదలై న దేశాలలో ఉన్నట్లుగా మన దేశంలో అలాంటి “రహస్య 

సంఘాల స్థాపనకు అనువై న వాతావరణం లేకపోయినా అలజడి 

మాత్రం కలీగింది. అంతేకొదు, అటువంటి విప్లవ వొద సంఘాలను 

గురించి మోఠీలాల్ వంటివారు (ప్రసావించారం శే వారికి అహింసా 

తత్వంమీద అపనమ్మకం ఉందా అనే అనుమానం కలుగుతుంది. 

ఆ రోజులలో నేను విస్తారంగా విదేశాలలో పర్యటిస్తూ 

ఉన్నప్పుడు, ఇలాంటి రహస్య సంఘాల, సంచలనాల వా రలు చెవినీ 

బడుతూనే వుండేవి. నేమ సింగపూరులో 1920 లో పర్యటిస్తూండగా 

పరిచయం ఉన్న ఒక డాక్టరుగారి కారులో, ఆయనతో కలిసి ఆ పరి 
సరాలలో ఉన్న ఒక 'గామానికి వెళ్లాను. ఆ కారు స్వయంగా 

డాక్టరుగా ర నడుపుతున్నాడు, ఆ రాత్రి తిరుగు (పయాజంలో రోడ్డు 

మీద మాకు ఒక శవం కనబడింది. ఆయన కారు ఆపుజేశారు. 

ఉభయులమూ దిగి ఆ శరీరాన్ని పరీక్ష జేశాము. శరీరంనిండా తుపాకీ 
తూట్లు కనబడ్డాయి. డాక్టరుగారు ఆ విషయాలన్నీ తమ నోటు 

బుక్కులో నోటు చేసుకున్నాకనే ముందుకు సాగాము. కొంతదూరం 

వెళ్ళాక మాకు దారిలో ఇద్దరు ముగ్గురు వ్యక్తులు తారసపడ్డారు. 
డాక్టరుగారు కారు అప్పజేసి" భోగట్టా "చేశారు. అంత క్రితమే రోడ్డు 

మీద రెండు రహస్య సంఘాలమధ్య ఘర్షణ జరిగిందనీ, ఇరుపక్షాలకు 

మధ్యా బాహాటంగా కాల్పులు జరిగాయసీ వారు చెప్పారు. సాధారణంగా 

సంఘర్షణ జరిగిన వెంటనే చనిపోయినవారి శవాలను అంతు చిక్క 

కుండా తొలగించేస్తారని వారు అన్నారు. ఆ దేశం మొ త్తంమీద 
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చాలా రహస్య సంఘా లున్నాయనికూడా వారు చెప్పారు. బెంగాలులో 

తల యె తిన విప్తవ సంఘాలను ఆంగ్లేయ (ప్రభుత్వంవారు భారతీయ ' 

ఉద్యోగుల చేత నే “వెనువెంటనే అణగ(దొక్కించారు. 

ఆ విప్లవోద్యమం అంతం అవుతూన్న రోజులలోనే, 

నెప్రూగారి పూర్తి సలహా సనం(ప్రతింపులతోనేే గాంధీగారు 
అక్కడ ఈ అహింనాత్మక సహకార నిరాకరణ ఉద్యమం స్థాపించడం 

జరిగింది. కాని, కొద్ది రోజులలోనే పుంజుకున్న గాంధీగారి సత్వా(గహ 

విధానం మోతీలాల్గారికి అంతగా నచ్చలేదు. నిజానికి గాంధీగారి 

విధానపు బలిమి (పిన్స్ ఆఫ్ వేల్స్ రాక సందర్భంలో రుజువై నా, 

తాము చెప్పినా గాంధీగారు వైస్రాయి రాజీ (ప్రతిపాదనలకు ఒప్పుకోక 

పోవడంచేత, మోతీలాల్గారికి గాంధీగారి విధానంపట్ల విముఖత్వం 

ఏర్పడింది. గయా క్షార్గగెను తరువాత గాంధీగారి కార్యక్రమం 

క్రమంగా మూలబడింది; ఆయన జైలుకు వెళ్ళిన ఏడాదిలోపే (త్రివిధ 

బహిష్కారోద్యమం రెండు మాసాలపాటు నిలుపు చేయబడిన సంగతి 
1924 ఫిబవరిలో విడుదలై వచ్చిన గాంధిగారు తెలుసుకుని తన ముఖ్య 
అనుచరులే తన విధానానికి అనుకూలంగా లేరనే విషయాన్ని, అప్పటి 

పరిస్థితిని (గ్రహించి, ఆయన శాసన సభా (పవేళానికి ఒప్పుకున్నారు. 

అయినప్పటికీ మోతీలాల్ గారికి పూర్తి రిగా సంతుష్టి కలుగలేదు. 

గాంధిగారిని 1924 లో హాస్పిటల్ నుంచి విడుదల చేశాక 
అహమ్మదాబాదులో జరిగిన అఖిల భారత కాం(గసు కమిటీ సమావేశ 

సందర్భంలో ఆయన్ని కలిసికొని, ఆయన జై లుకు వెళ్ళినదాదిగా 

జరిగిన సంఘటనల నన్నింటినీ నేను ఎరుక సరిచాను. ఆయన సన్ని 
హితులే ఆయన మార్గానికి నిరోధకులవుతున్నారన్న విషయాన్ని 
సూచిస్తూ, మహమ్మదాలీ మున్నగు వారందరూ ఆయన్ని (ద్రోహం 

చేశారని చెప్పాను. కాని నా మాటలయందు వారికి అంతగా విశ్వాసం 

కలిగినట్లు లేదు. సింధు 'దేశీయుడై న చొత్రాంగారు ఈ సంగతే. తిరిగి 

చెప్పిన "తర్వాత సభలోనే. గాంధిగారి కళ్ళనుండి నీళ్ళు కారాయి. 

సన్నిహితులయిన అనుచరుల సంగతి సందర్భాలు ఎల్లా ఉన్నా, ॥ 

న కటలా ద ఉందా టల టట లం ద వాట = 

I EE TOTP 

క న. 
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దేశం మట్టుకు ఎప్పుడూ గాంధిగారి సక్షంగానే ఉన్నదన్న సంగతి 

బెల్గాం కాం[గెనులో రుజువయింది. బెల్గాం కాం(గసులో దాస్. 

మోతీలాల్ నెహూగార్హని కాదని, వారి “పార్టీని వోడించి, గాంధి 

గారి విధానాన్ని పునఃప్రతిష్టదేశారు. అయితేనేం, తాను తక్కువ 

మెజారిటీతో గెలవడంచేత గాంధిగారు, తమ పార్టీ వారికి ఏదో నీతి 

ఉన్నదనే నిర్దారణకు. రాక తస్పదంటూ, కాంగ్రెసును దాస్. మోతీ 

లాలుల పరం చేశారు. 

పా ర్ట లో విభేదాలు 

స్వరాజ్య పార్టీవారు శాసన సభా (ప్రవేకంచేసి రెండు సంవత్స 

రాలు (1924.25) వ్యవహరించిన నందర్భంలో వారిలో వారికి అభి 

(పాయభేడాలు వచ్చి, పేచీలు, కీచులాటలు, పిల్ల నమ్మేరీలు ఆరంభం 

అవడం మూలంగా ఆ పార్టీ తన పలుకుబడిని కోల్పోయింది. కౌన్సిల్ 

లోపల ఉంటూనే దానిని తిరగతోడుదాం, దాని కార్యక్రమం, రాజ్యాంగ 

విధానం నాగకుండా వ్యవహరిద్దాం అంటూ వచ్చినవారే క్రమేపీ సీళ్ళ 

కారిపోయి పిడుక్కీ వియ్యానికీ ఒక పే మంత్రం అనడంలో అర్థంలేదు. 

తమ ఉదేశాలకు ఆదర్శాలకూ అనుగుణంగా. దేశ క్షేమానికి ఉప 

కరించే వ్యవహారాలలో ప్రభుత్వంతో సహకరిస్తూ, ఆనుమానాన్నదమైన 
విషయాలలో (పాతికూల్యం వహిస్తూ “పతిస్పందన సహకారిత్వం”” 

(responsive co-operation) అనే నూతన విధానాన్ని 
స్వరాజ్యవాదులు చెన్నరాష్ట్రంలోనె గార, ఇతర రాష్ట్రాలలో కూడా 

చేపట్టడం జరిగింది. కాగా కొంతమంది కాం(గసు సేవకులకు (ప్రభు 

త్వోద్యోగాలమీద మోజు కలిగింది, మొ కానికి, ఏవో విధంగా స్వరాజ్య 

పార్టీ వారు రాజకీయంగా దిగజారిపోయారు. లోసల ఉండి దెబ్బతీసాం, 

రాజ్యాంగ విధానాన్ని సాగనివ్వం, తిరగతోడుతాం అంటూ వీరాలు 

పలికిన స్వరాజ్య పార్టీ వారే వారి మధ్య ఉత్పన్నమైన భీవాభి పాయా 

లకు తట్టుకో లేక, దెబ్బతిని, పొర్ష మెంటరీ పద్దతికి దిగజారి, రాజ్యాం 

గాన్ని తామే చేపట్టి తంటాలు పడేవరకూ వచ్చారు. 
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సబర్మతిలో కుదిరిన రాజీ 

ప్రజాభిప్రాయంతో నిమి త్రం లేకుండా ద్వంద్వ (పభుత్వ పద్ద 

తిని రాజ్యాంగ విధానాన్ని నడపడానికి ముగ్గురు మంతులు ఏర్పడడం 

అంటూ జరిగాక, ఈ పెద్ద నాయకు లంతా తనులో ఏర్పడిన అభి పాయ 

జేదాలనీ, చీలికలనీ సరిదీద్దుకుని తిరిగి ఒకే తాటిమీదకు రావడానికని, 

గాంధిగారి సబర్మతీ ఆశ్రమంలో సమావేశం అయ్యారు. 
స్వరాజ్యపార్షి మొ త్తంమీద మూడు విభాగాలయింది: కొందరు 

అసలు అనుకున్న ప్రకారం (పభుత్వం సాగకుండా అడ్డంకులు తేవా 

లనేవారు, అవసరం అని తోచినస్పుడల్లా దేశానికి క్షేమకరమయిన 
(ప్రతిపాదనల $ విషయంలో నహకరించాలనే “(ప్రతిస్సంద సహకార” 

పద్ధతివారూ, పూర్తిగా (ప్రభుత్వానికి అన్నిరంగాలలోనూ సహకారాన్ని 

ఇప్వాలనేవరు.. 

అందులో అవసరాన్నిబట్టి సహకరిద్దాం, పూర్తిగా సహకరిద్దాం 

అనే వర్గాలవారు తమ (పణా?ికనుండి సహకార నిరాకరణం, సత్యా 

(గ్రహం, “శానన ధిక్కారం అనే పదాలను ఎ త్తి వెద్దాం అనే నిశ్చయించు 

కున్నారు. 

దరిమిలా 21.4.1926 తేదీన సబర్మతీలోనే జరిగిన సభలో 
పై రెండు వర్షాల వారూ ఒక విధంగా ఒప్పందానికి వచ్చి, మంత్రు 

లకు (ప్రజాభిప్రాయాన్ని మన్నించగల శకి కలిగిననాడు ద్వంద్వ 

(ప్రభుత్వ విధానంగా సహకరించి పరిపాలన సాగిద్దాం అనే నిశ్చయా 

నికి వచ్చారు. కాని అఖిల భారత కాం(గైసు కమిటీవారు ఈ విధానానికి 
ఒప్పుకుంటే నేగాని నిర్ణయం అమలు పరచరాదని భావించారు. (విటిషు 

గవర్న మెంటువారు మంతులు ప్రజలకే జవాబుదారీ అనే సూత్రాన్ని 
అంగీకరించి నట్ల యితే, వారు 1924 ఫిబ్రవరిలో తాము వెలిబుచ్చిన 

కోరిక * ఒప్పుకున్నట్లుగా, భావిసామన్నారు. వారిలో రాజ్యాంగాన్ని 
ఇ ల తం నకి 

* భారత దేశంలో సంవూర్ణ చాధ్య'తాయుతే (పభుత్వ 

(పణాళకను న్ఫార్చు చేసే నిమి శ్రం శాండు విల సభను 

సమావేశ పరవాలని కోరారు. 
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చేపటాలనే కోరిక అంత ముమ్మరంగా ఉందన్న మాట. 
(అ) 

ఈ విధానానికి తోబడిపోతూన్న స్వరాజ్యవాద నాయకులను, 

1925 లో కాన్బూరు కాంగ్రసు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని పునరుద్దాటించి, 

పతనం ఎంతవరకూ వచ్చిందో గ్రహించి బరీ వ్యవహరీంచమని 

హెచ్చరించకుండా, ఉండలేకపోయాను నేను. 

కాన్పూరు. కాంగొనువారి మొదటి తీర్మానానికి పండిత 
మాలవ్యాగారు సవరణ సూచించారు. ఆ సవరణను జయకర్గా రంగీ 

కరించి బలపరిచారు. దాని పికారం, దేశానికి అనువయిన పరి 

పాలనా విథానాన్ని అమలు పరిచే నిమిత్తం శానన సభా కార్యకలా. 

పొలు ఉ తేజ పరచాలనీ, అస్పుడే ప్రతినిధులు ప్రభుత్వం వారితో 

సహకరించడమో, రాజ్యాంగాన్ని నిరసించడమో త్వరగా తేలుతుం 
దన్నారు. ఈ సవరణ ఆమోదించబడింది. 

జయకర్, హోల్కార్, మూంజీగారలు స్వరాజ్య పక్షీయులలో 

వచ్చిన విభేవాలవల్ల రాజ్యాంగ సభా నభ్యత్వానికి రాజీనామా ఇచ్చారు. 

దీనికి ముందుగా అఖిల భారత స్వరాజ్యపార్టీ కమిటీనారి మీటింగులో 

స్వరాజ్యవాదుల మధ్య రాజీ (పతిపాదన ప్రసక్తి కి వచ్చింది. మోతీలాల్ 

నెహూగారు మంత్రి పదవిని చేపట్టడం విషయంలో తానున్న పరిస్టితినీ, 
తన సాధక బాధకాలనీ వ్యక క పరిచారు. 

పదవి స్వీకరణ సమస్య 

ఆ తరవాత మోతీలాల్ గారు పదవీ స్వీకరణం గురించి, స్వరాజ్య 
వాదుల పద్దతి (ప్రకారం ఈ దిగువ షరతులు. అంగీకరింపబడా లన్నారు. 

1. (పభుత్వం వారికి మం(తులషె ఎలాంటి ఆధిపత్యమూ ఉండ 

కూడదు, మంత్రులు శాసన సభా మర్యాదలను పాటిస్తూ, వాటికి అను 

ఎశుణంగా నడవాలి, 

a 2. జాతీయ (ప్రణాళికావసలకు కావలసిన ధనం (ప్రత్యేకింప 

బడాలి, 

ఏ. తమ అదీనం చేయబడిన అంళాల నిర్వహణ ! సవ్యంగా 



కొన్ని ముఖ్యఘట్టాలు 203 

సాగించుకొనడానికి మంత్రులకు వాటికి సంబంధించిన (పభుత్వోద్యో 

గులపై అధికారం ఉండాలి. 

సబర్మతీలో అంగీకారం పొందిన విధానాలకు ఈ విషయం. 

అనుగుణంగా లేదంటూ జయకర్ గారు ఈ (ప్రతిపాదనను వ్యతిరేకిం 

చారు. ఇలాంటి పరిస్టితులలో నే నేను కాన్పూరు తీర్మానాలకన్నా 

సదర్మతీ నిర్ణయాలు హీనంగా ఉన్నాయని అనవలసి వచ్చింది, 

1926 మే 5 వ తేదీన అహమ్మదాబాదులో జరిగిన అఖిల భారత 

కార్యగెసు సంఘ సమావేశంలో ఈ తేడా పాడాల వల్ల నే స్వరాజ్య 

పార్షీ లోని రెండు ముఖ్య విభాగాల వారిరీ పొత్తు కుదర లేదని మోతీలాల్ 
నెహూగాలే బహిరంగపరిచారు. ఈ పరిస్థితులలో మ దాసువారు సబర్మతీ 

నిర్ణ యాలకు వ్యతిరేకు లయ్యారు, అప్పుడు మోతీలాల్ గారు అనివి 

“సట్ గారి కామన్ వెల్స్ ఆఫ్ ఇండియా బిల్లును ఆమాదంకోనం 

అఖిల భారత కాంగగెను. సంఘం వారిముందు (పతిపాదించారు. దానికి 

"మెము వ్యతి రేకించాము. 

1925 లో చి _త్రరంజన్ దాస్గారు ఫరీద్ పూరులో స్వరాజ్య 

పార్టీ పేరుమీద కొన్ని "షరతులు (పతిపాదిం చి, వాటిని (ప్రభుత్వం 

వారు అంగీకరించాలని హుంకరించే ఉన్నారు. పైగా తన (ప్రతిపాదనలు 

అంగీకారం కాకపోతే (సభుత్వంవారికి తాము ఇస్తూన్న సహకారం 

ఆపివేయబడుతుం దన్నారు. ఆంగ్లేయ సరిపాలకులు తమ శ క్తి సామ 

రాలను (గహించి గౌరవిసార నె "యోచనతో ఆ స్వరాజ్య పార్టీ నాయ 

కలు ఇలాంటి ద్వంద్వ విరుద్ద (పతిపాదనలతో చాలా తికమకలు 

కలుగజేశారు. ఈ (ప్రకారంగా అన్ని విధాలా స్వరాజ్య పార్టీ వారు దెబ్బ, 

తిన్నారు. సహకార నిరాకరణానికి వ్యతిరి కృ క్త్ర (పకటించినంతమాత్రాన 

గాని దానిని గురించి (ప్రబోధం చేసినంత ' మాతానగాని ఆంగ్లే యులు 

లొంగిపోరన్న విషయం ఆదిలో దాస్ మోతీలాల్ న్నెహూగార్ల కు అవ 

గాహన కాలేదు. | 

1924 ఫిబవరిలో స్వరాజ్య పార్టీ వారు కేంద్ర శాసన సభలో. 

అధికారరీత్యా తమ కోరికలు వెలిబుచ్చారు. 1025 లో జరిగిన : 
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కాన్పూరు కాంగెసులో కూడా వాటిని వ్య కపరిచారు. కాగా, వారిలో 

ఉన్న "రండు విభాగాల వారికీ పొత్తు కుదిరిన కారణంగా, మూడు. 

నాలుగు మాసాలలో తిరిగీ “హెచ్చరిక జేశారు, 

మంత్రులు శాసనసభాసభ్యులకుపూచీదారు లయితే, తాము 1924లో 

వ్య క్తవరిచిన కోరిక ప్రభుత్వం వారికి సమ్మత మైనపే భావిస్తామన్నారు. 
తిరిగి ఫరీదుపూర్ లో దాస్గారు తమ కోర్కెలను సవ్యంగా తీర్చకపోతే 

సహకారం అన్నది మృగ్యం అయిపోతుందనీ బెదిరించారు. ఈ (ప్రకా 

వంగా స్వరాజ్య పార్టి వారు అనేక విధాల తబ్బిబ్బులయ్యారు. 

' గాంధీగారి ఆధ్వర్యవంలో (సారంభమైన సత్యాగహోద్యమపు 

ఉ(ది క్త పరిస్టితులలో స్వరాజ్యవాదులు చాలా త్యాగాలు చేశారన్నది 

నిజమే అయినా, వీరికీ, పాతకాలపు మితవాదులకూ దృఢసంకల్పం 

తక్కువ, 'దేశావసరాలను గు రించీ, (పజాత్షేమం లక్షించీ కాం: _గెసు 

వారు వెల్లడిస్తూ వచ్చిన కోర్కెలను మన్నించడానికి స్థరనంకల్పంగాని 

థై ర్యంగాని పీరిలో లేవనే అనవలసి వస్తుంది. పాతకాలపు సే స్వచ్చా 

వాదుల విషయంలోలాగే ఈ స్వరాజ్య "పార్టీ వారి (పతిపాదనలకూ, 

(వజాభిప్రాయాలకూ సంబంధం తక్కువే. 'వాటికి పొంతన లేదనే 
చెప్పాలి. కాగా అటు ఆంగ్లేయ అధికారుల వరస చూ స్తే = లార్డ్ 

రేడింగూ, బర్కెన్ హెడ్డూ కూడా అఖిండులు. ఈ ఆంగ్ల "రాజకీయ 

వ్ర త్త కుత్సిత పు వాగ్గానాలు పయోముఖ ఏిషకుంభాలే అయినా, మన 

వారికి త౦(త్రజ్ఞత త్రక్కువ అవడంచేతనో యేమోగాని, లేనిపోని 
ఆశలు వారి “హృదయాలలో రెకె తాయి. (ప్రిన్స్ ఆఫ్ వేల్స్ రాక 

సందర్భంలో దేశీయులలో కనిపించిన ఐకమత్యానికి కలవరపడి, [కిందు 

మీదయిన రీడింగ్ (ప్రభువు తన జిత్తులమారితనంతో ఎత్తు పె ఎత్తులు 
వేస్తూ, తాను రకైరయ్యేనాటికి కారగెసు పార్టీలో చీలికలు లు “కల్పించి 

కృత కృత్యుడయ్యాడు. 

ఈ (ప్రకారంగా కాంగ్రెసులో బయల్దేరిన అభిప్రాయ భేదాలూ, 
వీలికలూ ఒక ప్రక్కనుందీ, హిందూ మహమ్మదీయ కలహోలూ, క్రల్లో 
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లాలూ ఇంకో (పక్క_నుంచీ జాతీయోద్యమాన్ని దిగలాగాయి. లార్డ్ 

రీడింగ్ వై (సాయిగా రిటయిర్ర ఇర్విన్ (ప్రభువునకు రాజ్యాంగాన్ని 

ఒప్పగించిన రోజు ఎటువంటిదోగాని, ఆనాడే, ఆ 1926 ఏ్మసియల్ 

'6 వ తేదీనాదే, అదే ఘడియలలో హిందూ మహమ్మదీయ సంఘర్ష 

అలు చెలరేగి, ఉద్రిక్త సరిస్థితికి దారితీశాయి. 

16 
మతవర్గాల మధ్య మళ్ళిమళ్ళి కలహాలు 

సరుల్తాన్లో 1922 లో హిందూ మహమ్మదీయ సంఘర్షణలు 
సంభవించింది మొదలు, ఏచిటా వివిధ (ప్రాంతాలలో హిందూ 

మహమ్మదీయ కలహాలు జరుగుతూనే వచ్చాయి. నేను కేంద్ర సభలో 
సభ్యుడుగా ఉంటూ కూడా, “స్వరాజ్య సతికా నిర్వహణ చూసే 

వాడిని, ములాన్ కొట్టాటలు లగాయితు దేశంలో ఎక్క_డ ఏ మారు 

మూల కొట్లాటలు జరీగినా అక్కడికి హుటాహుటీ వెళ్ళేవాడిని. 

ములాన్ స ౦ఘటనలు జరిగి సంవత్సరం తిరగకుండానే షహజాన్ 

పూరులో కొట్లాటలు చెలరేగి, తర్వాత మీరట్ లోనూ, బెరిల్లీ లోనూ 

జరిగిన కొట్లాటలు ఇతర (పాంతాలకు (పొక్కి నాగపూరు, లాహోరు, 

కలక త్రాలలో కూడా సంఘర్షణలు జరిగాయి. 

ములాన్ కొట్లాటల | నాటికి నేనింకా వర్కింగు కమిటీ 

మెంబరుగా "ఉంటూ ఉండడాన్ని, ఇతర మెంబర్ల తో కలసి ములాను 

వెళ్ళానని లోగడ తెలిపి ఉన్నాను. మదనమోహన మాలవ్యా, హకీం 

అజ్మల్ ఖాన్, అబ్దుల్ కలాం అజాద్, రాజేం[దపసాద్, జమన్ లాల్ 

బజాజ్, వల్లధ్భాయి పేర్, సి. రాజగోపాలాచారిగార్లు, నేను కలిసే 
ములాన్ వెళ్ళాము. అక్క_డి సంగతులన్నీ స్వయంగా విచారించి 

సంగతి సందర్భాలు సవ్యంగా (గహించాలనేదే మా ఉదేశం. స్వరాజ్య 

పతికా సంపాదకునిగా కూడా నాకు ఈ విషయాలు ఆమూల్యాగంగా 

గృహించాలనే ఆదుర్దా ఉండేది. 
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మాకు కనబడిన దృశ్యం చాలా వీభత్సంగానూ, భయో 

త్పాతంగానూ ఉంది. తగల బెట్టదిడిన షాపులూ, హత్యలు జరిగిన 

తావ్లలూ, కొల్ల గొట్రబడిన ఆలయాలూ, విర గొట్రబడిన వగహాలూను, 

ఎక్కడ చూచినా ఇదే దృశ్యం. ముఖ్యంగా" ఆరు అడుగుల ఎత్తూ 

మూడడుగుల వెడల్పూ గలిగిన నుందర విగహం ఒకటి రెండు 

ముక్కలుగా పడి ఉండడం ఇంకౌ, ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత 

కూడా, నా కళ్ళకు కట్టినకే ఉంది. అందమయిన ఆడవారు తమకు 
జరిగిన అన్యాయాలను గురించి విన్నవించుకోడానికి మమ్మల్ని చుట్టు 

ముట్టారు. వారు ప్రీ జన. సహజమయిన సిగూ, లజ్జా వదలి బాహా 
టంగా కమిటీవారి ఎదుట తమకు జరిగిన 'అనమానాలూ, మానాప 
హరణాలూ చెప్పలేకపోయారు. పాపం, వారు ఆ సద్మాషుల చేతులలో 

ఎంతెంత బాధలు అనుభవించారో కదా! ఆ హృదయ వివారక విష 

యాలన్నీ స్వయంగా విన్న వారిలో ఒక్క మాలవ్యాగారు మ్మాతమె 

నిగహిందుకో గలిగారు. 

హిందూ వనితను కాపాడిన మహమ్మదీయ స్త్రి వ్ 

ఒక మహమ్మదీయ త్రీ సాక్ష్యాన్ని తీసుకోవడానికి మమ్మల్ని 
ఒర మహమ్మదీయుని ఇంటికి తీసుకు వెళ్ళారు. ఆమె పరదా వెనుక 

నుంచే సాక్ష్యం ఇచ్చింది. ఒక హిందూ యువతిని రౌడీలు ఎల్లా 

తరిమారో, ఆమె ఎల్లా ఎల్లా తప్పించుకుని తన యిల్లు వొచ్చి 
రక్షణ కోరిందో అన్నీ వివరించింది. ధైర్యం వహించి ఎల్లా తను 
ఆ అమ్మాయి లోపలికి పృ ఫేశించిన వెంటనే గభాల్న "తలుపులు 

బిగించి, గూండాల రాకను అరికట్ట గలిగిందీ వర్షించింది. ఆ అమ్మా 
యిని బె టకు సంపించకపోతే వారు ఇతె లె క్కి ంకులు ఊడదీసి 

అల్లరి ేడతాం అని - యెంత బెదిరించినా లొంగక ధైర్యంగా ఆ 
పిల్లకు రక్షణ యిచ్చింది. ఆమె చెపుతూన్న యీ గాథ విన్న మా 

కమిటీ మెంబర్ల కందరకూ కళ్ళ వెంబడి నీళ్ళు కారాయి, మేము 
ములాను వదిలే లోపల మాకు విడిదిగా ఇవ్వబడిన ధర్మశాల ఆవ 
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రణలోనే ఒక నభ యేర్పాటు జేశాం. స్త్రీల గోడంతా విన్న మాలవ్యా 

గారు సుదీర్గ ఉపన్యాసం చేశారు. ఆ ఉపన్యాస మధ్యలో ఆయన 

కళ్ళ వెంబడి "ధారాపాతంగా నీళ్ళకారాయి, హిందువులకు (ప్రభుత్వం వారి 

చేతులలో రక్షణ కలగడం దుర్గ భమనీ, మున్ముందు (ప్రజలే జట్లు 

జట్లుగా ఎర్చడి ఆత్మరక్షణ చేనుకోవాలనీ సూచిస్తూ. టాంనను హింస 

తోనే ఎదుర్కొని అయినా ఆత్మరక్షణ చేసుకోవాలనీ, బలవంతంగా 

. మతం మార్చుకోవలసిన కుటుంబాలవారు “శుద్ది” (క్రియతో తిరిగి 
పాందూ మతంలో పూర్వస్థానాలు పొంది, ఆయా కులాలకే చెందే 

లాగున చేయాలనీ ఉద్దాటించారు. అటువంటి పరిస్తితులలో ఆ (పకా 

రంగా శుద్ది అన్నది కోం[ గెనువారి (పాపకంలో బలం చేకూ ర్పుకుంది, 

సహజీవన సౌభాగ్యం 

వా ర్లాపతికలలో ప౦చురించదిడిన వా _ర్తృలనుబట్టి “రంజాం” 

_ పండుగ పందర్భంగా ఏర్పాటయిన ఉత్సవాలమీద రాళ్ళీ పడడంతో 

యీ రగడంతా ఆరంభం ఆయినట్లు కనబడుతుంది. వార్తలలోని నిజా 

నిజాలు గంహించాలనే తలంపుకో మున్ముందుగా యూ గలాటాకు 

పూర్వం హిందూ మహమ్మడీయ (సజల మధ్య సామరస్యం ఏ తీరున 

ఉంది అనే విషయం (గ్రహించాలని తలచాము. పరిస్థితులు అనుకూ 

లించినప్పుడు సేకరించిన నమాచారమంతా సమగ్రంగా నా “స్వరాజ్య 

ప్మత్రికలో ప్రచురిద్దాం అనే ఉదేశంతో వివరంగా తెలియవచ్చిన 

వా ర్రలూ, (గహించగలిగిన నత్యాలూ (వ్రానుకున్నాను. అచ్చట 

హిందూ మహమ్మదీయుల మధ్య మతి చాలా మంచి స్థాయిలోనే 

ఉండేది అన్న గట్టి నమ్మకం మా కందరికీ కలిగింది. 
ఒక మసీదుకూ, (వథ్యాత (ప్రహ్లాద దేవాలయానికీ మధ్య సరి 

హద్దుగా ఒక మామూలు గోడ మాత్రమే ఉంధనీ, మసీదులోని ప్రార్థ 

నలూ,' ఆలయంలోని అర్చనలూ అంతరాయాలు లేకుండా యుగయుగా 

లుగా సాగుతూ నచ్చాయనీ (గ్రహించాం, (ప్రహ్లాదుని జన్మస్థానం 

ములాన్. అచ్చటి (ప్రహ్లాద ఆలయం చాలా పురాతన మయినదే ౪ 
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298 నా జీవిత యాత్ర-2 

ఆలయం సరిహద్దులలోనే మసీదు నిర్మాణం కాకతాళీయంగా జరిగింది, 
ఆలయపు అర్చనలూ, మసీదు (ప్రార్దనలూ ఎన్ని సంవత్సరాలనుంచో 
అవిచ్చిన్నంగా సాగుతున్నాయన్న విషయమై ద్వంద్వాభిపాయం లేదు, 

పొందూ మహమ్మదీయ సామరస్యం సవ్యంగానూ, ఆదర్శవంతంగానూ 

ఉండేదన్న విషయానికి ఇంతకన్నా (ప్రబలమయిన సాక్ష్యం ఏముం 
టుంది? 

ఎన్నికలు తెచ్చిన ముప్పు 

ఈ సంగతి తెలుసుకున్నాక ఈ అల్లరులకు అసలు కారణాలు 

ఏమయి ఉంటామా అని సుదీర్గ ౦గా విచారణలు జరిపాం. సేకరించిన 

సమాచారంవల్ల పురపాలక సంఘపు ఎన్నికల కోలాహలమే ఈ 
తగాయిదాలకు మూలకారణమని తేలింది. అంతకు ఆరుమానాల, క్రితం 

జిల్లాబోర్లు ఉపాధ్యక్ష పదవికి కూడా ఎన్నికలు జరిగాయి. అక్కడి 
పురపాలక సంఘం చాలా పురాతన మయింది. అనేక సంవత్సరాలుగా 
అక్కడి 'పీరు కుటుంబంవారు పురపాలక సభ్యుల పేర్లు సూచించడమూ, 
(ప్రజలు వారినే ఎన్నుకోవడమూ ఆచారంగా ఉండేది. ఈ ఆచారానికి 
విరుద్దంగా ములాన్ కాంగసువారు “పీరు అభ్యర్థి కి (ప్రత్యర్థిగా 
ఇంకొకరిని నిలబెట్టారు. అల్లా నిలబెట్టబడిన కౌం(గను అభ్యర్థికి జయం 
చేకూరింది. 

అంతకుముందు బోర్లు వై స్ పెసిడెంటు ఎన్నిక విషయంలోనూ 
అలాగే జరిగింది. ఆ రోజులలో సహకార నిరాకరణ ఉద్యమం 
ముమ్మరంగా సాగుతోంది. అప్పటికి ఇంకా గాంధగార్నీ నిర్భంధం 
లోకి తీసుకోలేదు. వీలు చిక్కితే దానిని అణగ్నదోక్కు_దామని 
కాం(గెసు వ్యతి రేకులు తలచేవారు. 

వారు ఈ సంఘటనను సాకుగా తీసుకుని పీకు కుటుంబం౦ంవారికి 
పురెక్కించారు. గాంధీగారి హిందూ మహమ్మదీయ మెతి అన్న 
(ప్రబోధం బూటకపు పచారమనీ, అది మహమ్మదీయులను ఓడించి 
అణగ దొక్కడానికే పుట్టినదనీ నమ్మబలికారు. అదే మొట్టమొదటి 
సంఘటన అవడంచేత కాం(గసు వ్యతి రేకులు ఎంతగా. బోధించినా పీరు 
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కుటుంబంవారు పట్టించుకోలేదు. వారు వ్యాకులత చెందినమాట సత్యమే 

అయినా, ఆ నోటమి తమ కుటుంబ గౌరవాన్ని మట్టు పెట్ల డానికి ఉదే 

శింప బడిందని మాతం విశ్వసించలేదు. కాగా తమ పశోదా చెడిందనీ 

నమ్మలేదు. 

ఆరుమాసాల అనంతరం వచ్చిన పురపాలక సంఘపు ఎన్నిక 

లలో కూడా అదేరీతిని “పీరు కుటుంవీకులు నిర్ణయించిన అభ్యర్థికి 

పోటీగా కాంగైసువారు ఇంకొకర్ని నిలజెట్టడమూ, “పీరు అభ్యర్థి ఓడి 

సోవడమూ జరిగేసరికి, “పీరు కుటుంబీకులకు ఆది తలవంపనే అభి 

(పాయం బాగా నాటుకుంది. కాం|గస్సును కూల(ద్రోయాలని వాంఛిందే 

అధి కొ౮ వర్గంవారు కూడా ఇదే మంచి అదను అని తలచి ఆ “సీరు” 

కుటుంబపు 'పెద్దలను కలసి, హిందూ మహమ్మదీయ మెతి అన్నది 

ఒక బురఖా అనీ, ఆ బురఖా [కింద కాంగసువారు తమ పరుపు 

తీస్తున్నారని, మహమ్మదీయులను శ కిహీనుల్ని చేస్తున్నారనీ, నిజా 

నికి కొం గెసువారికి బాందూ మహమ్మదీయ మీపై విశ్వాసం లేదనీ 

బోధించారు. 

ఈ (ప్రకారంగా ఆ మహానగరంలో హిందూ మహమ్మదీయ 

కలహాలు తలఎ త్తడమూ, ఐక కనుత్య (పయత్నాలు అడుగ౦ంటడమూ 

సంభవించాయి. కంజాం ఊరేగింపు మీద రాళ్ళు రువ్వబడ్డాయన్న 

ఫిర్యాదులోని నిజానిజాలు ఎల్లా ఉన్నా, ఈ ముల్తాన్ కొట్లాటలు లోకలు 
బోర్డు మునిసిపల్ ఎన్నికలలో తలయె త్రా యన్నది “మాత్రం నిర్వి 

వాదాంశం౦. 

నిజంగా రాళ్ళు రువ్వడమ భాయం అయితే, ఆ గలాటా ఆ 

(ప్రాంతంలోనే అంతమయ్యుదిగాని, ఒకేసారిగా వూరులోని అన్ని 

మూలలా అంటుకునేదికాదు. హిందువులను అవమానించడానికీ, ఆల 

యాలు కొల్ల గొట్టి, విగ్రహాలు ధ్వంసం చేయడానికి ఏవిధ( ప్రాంతాలలో 
ఏక కాలమంచే చేరిన గుంపులూ, ఆ పనికోసం సేకరించి జాగ త్త త్ర 

చేపిన గునపొలూ పలుగులూ వగ్గె రాలు ఊరేగింపమీద రాజ 

పడడం అన్నది వట్టిదని రుజువు చేస్తున్నాయి. ఈ కొట్లాటలు జరిగిన 
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కొలది దినాలలోనే వెళ్ళి విచారణ సాగించిన మాకు మాత్రం, పట్నం 

మొ తంమీద ఏకకాలంలో జరిగిన విధ్యంసక పు "పేర్పాట్ల న్నింటికీ మూల 

కారణం మ్యునిసిపల్ ఎన్నికలే అన్న దృఢవిశ్వాసం కలిగింది. 

కాంగ్రసు పర పతికి దెబ్బ 

ఈ విచారణ ముగిశాక అక్కడే ఒక మీటింగు పెట్టుకుని కుల 
మఠాలత్ నిమిత్తం లేకుండా, బాధితుల తతణ సహాయార్థం 

చేల రూపాయలు మంజూరు చేశాం. అంతేకాదు, ఆ ధనాన్ని 

మౌలానా అబ్బుల్ కలాం అజాదుగారికీ, పండిత మదన మోహనమాలవ్యా 

గారికీ అందజేయాలనిన్నీ తీర్మానించాం. మేము ములాన్లో కొద్ది 

రోజులు ఉన్నా ఆ ధనం పై వారికి ఆందజైయ్య బడలేదు. అంశేకాదు, 

అప్పటికీ యిప్పటికీ కూడా ఆ డబ్బు బాధితులకొరకు లవలేశమూ విని 
యోగసడలేదు. .జమన్ లాల్ బజాజ్ కోళాధిపతి అయినా కీలకం 

రాజగోపాలాచారిగారి చేతులలో ఇరుక్కుంది. 1929 లో నేను 

వర్కి౦గు కమిటీ సభ్యత్వం వదులుకునే పర్యంతం నాకూ, రాజగోపా 
లాచారి గారికీ ఉంటూ వచ్చిన సాన్నిహిత్యం పురస్కరించుకుని, నేను 

ఆ ధనాన్ని వెంటనే విడుదల చేయవలసిందని స్వయంగా కోరినప్పటికీ, 

దానిని ఆయన మంజూరు చేయలేదు. దాస్- మోతీలాల్ గార్ల కూ, గాంధీ 

గారికీ మధ్య 1921 నాటి ఒప్పందాల విషయంలో ఏర్పడిన భేదాభి 

ప్రాయాలను గురించి ఇదివరలోనే చెప్పిఉన్నాను. చి _త్రరంజన్దాస్ 

గారితోపాటు మౌలానా అబ్దుల్కలాం ఆజాదుగారున్నూ జైలులో 
ఉన్నారు. మి(తులు రాజగోపొలాచారిగారు ఎల్లాగయినా అజాదుగారిని 

నో ఛెంజర్ వర్గానికి (తిస్పుకోవాలనే పట్టుదలతో, ఆ యత్నం కొన 
సాగేదాకా ఆజాదుగారి చేతీకి ఆ డబ్బు యిన్వకూడదని విగించుకు 
కూర్చున్నారు. ఆ [ప్రయత్నం విఫలమయిన తర్వాత నయినా ఆ ధనం 

వినియోగవడుత్తుందని నేను వాంఛించాను. కాని నాఆశ నిరాశే 
అయింది. ఆ (ప్రకారంగా బాధితుల కివ్వదలచిన ధనరూపక సహాయం 

పంపకందార్ల చేతులలో కయినా రాకుండానే ఆగిపోయింది. వర్కింగు 

అ “తీర్మానం: వమ్మయిపోయి మూలపడింది, 
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నిజానికి మేము ఇవ్వగలిగిందీ, ఇవ్వదలచిందీ ఆతి స్వల్పమే 

అయినా అదనుకి ఆ సొమ్ము పంపకంచేసి ఉండిఉం'పే కాం(గెసు 

సదుద్దేశొన్ని రుజువుచేసి కాం_గైసు గౌరవాన్ని కాపాడగలిగేవారం. 
(ప్రజలలో కౌం(గెసుపట్ల ఏశ్వాస గౌరవాలు వర్తిల్లే వి. అవసరమయి 

నప్పుడు ఆ రులకు చీవచేయ గలగడం నిజంగా ఎన్ని విధాలో కాం(గైసు 

భావికి తోడ్పడేది. హిందూ మహమ్మదీయ మెత్రి దృఢతరం అవడానికి 

ఉపన్యాసాల ద్వారానే గాక (కియాత్మకంగా కూడా దోహదం చేసినట్లు 

అయేది, బహుశః పండెండు మాసాల అనంతరం షహజాన్పూరులో 

కొట్లాటలు జరగకుండా ఉందేవి. ఎస్పుడయితే ఇసామన్న ధనాన్ని 

పంచి పెట్టలేక పోయామో, అప్పుడే నాయకుల గొరవం మంటకలసింది, 

పార్టీ విభేదాలు తెచ్చి పెట్రన ముప్పు 

ఇలాంటి పరిస్థితులలో నో ఛేంజ్, (పోఛేండ్ పార్టీలవారు తమ 

. హక్కుల గురించీ ఆదర్శాల విషయమై ఆర్భాటాలు చేస్తూ, కక్షలు 
పెంచుకుంటూ ఉండేవారన్న మాట! 

ఈ రకమయిన అలజడులూ, ఎత్తు పెఎత్తులూ లక్నో ఒడం 
బడిక జరిగిన నాటినుంచి అనగా 1916 నుంచీ, 1922 లో ములాన్ 

కొట్లాటలు జరిగే పర్యంతమూ తలఎత్తుతూనే ఉన్నాయి, ములాన్ 

ఉదంతం యీ పై కారణాల వల్ల నే అంత ఉద్దుంత౦గా సాగిందని 

అనడానికి ఏలులేకపోయినా, ఆ అలజడికి ఈ ఒడంబడికలు కారణాలు 
కౌవనిమాత్రం అనలేము. 

ములాన్ కొట్లాటలు జరిగిన తర్వాత, లక్నో ఒడంబడికలో 

మార్పులు చెయ్యాలనే వాదం (పబలమైంది. కాం(గైసు నాయకులలో 
'పెచ్చుపెరిగిన అలసత, ములాన్ ఉదంతమూ మహమ్మదీయులలో 

అసంతృ ప్రి పిని రేకె తీంచడానికీ, అవకాశవాదులు ఆందోళన చెయ్య 

డానికి తోడ్పడ్డాయి. ఆ రోజులలో అచ్చయి పంచిపెట్టబడిన సారస్వతం 
అంతా అవకాశవాదుల ఎత్తుగడలను రుజువు చే స్తుంది. ఒకవంక 

కౌం(గసును మట్టుబెట్టాలని (ప్రభుత్వంవారు, ఇంకొకవంక పొందూ 
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మహమ్మదీయ మెశ్రి (పాతిపదికగా (ప్రారంభింసబడిన సహకార నిరా 

కరణ ఉద్యమాన్ని తుదముట్టించాలని ఎదిరి పార్తీ వారు యత్నాలు 

ముమ్మరంగా సాగిస్తూఉం పే, ఈ నోచే ంజ్-(ప్రోచేంజ్ కక్షలవారి కల 

హోలు అలనాటి ఒస్రీద్రో? ఉదంతాన్ని స్ఫురణకు తెచ్చేవిగా ఉన్నాయి, 

రోమునగరం తగులబడిపోతూంపే, చీకూ చింతా లేకుండా నీరో 

ఫిడేలు వాయించుకుంటూ కూచున్నాడట! 

పం(డెండు మానాల అనంతరం మళ్ళీ షహాడాన్ పూర్ లో 

హిందూ_మహమ్మదీయ కలహాలు సంభవించాయని చెప్పిఉన్నాను. 

ఈ ఉదంతం వివరించేముందు, “సింధు (ప్రాంతంలో మా పర్యటన 
విశేషాలు ఎరుక పరచడం అవసరం అనుకుంటాను. అవి ఆ సంఘ 
టనలను సరిగా (గ్రాహ్యం చేసుకోవడానికి తోడ్పడతాయని నా తలంపు. - 

సింధు పర్యటన ముచ్చటలు 

నేనూ, (శ్రీ విఠల్భాయ్ పటేల్ గారూ, డా. చ్నేతాం మున్నగు 
(ప్రముఖులతో కలసి యేఒక్క ముఖ్య ప్రాంతాన్నీ వదలకుండా యావ త్తు 

సింధు రాష్ట్రాన్నీ దుట్టివచ్చాం. లోలోపల చిల్లర తగాయిదాలుంటూ 

ఉన్నా ఖాదీ మాత్రం పింధు పంజాబు (పాంతాలలో దాగా నాటుకుంది. 

దకీణ పంజాబు (పాంతాలలోనూ, సింధు రాష్ట్రంలోనూ ఉన్న (ప్రతి 

“ఖాదీ” భాండారాన్ని పరిశీలించాం. ఖాదీ ఉద్యమం 1921.22 సంవత్స 

రాలలో దేశం మొత్తం మీద చాలా ఉన్నత స్థాయినే అందుకుంది. 
పంజాబు ఖద్దరు సున్ని తానికీ, మన్నికకూ మా(తమేగాక పలు రంగు 

లలో చూడ ముచ్చటగా తయారుచేయబడుతోంది. యాన త్తు సంధు 

రాష్ట్రంలోనూ వాదీ మంచి ఉన్నత స్థాయిలోనే ఉంది, 

మేము పర్యటించిన కరాచీ, సక్కరు, హైదరాబాదు (సింధు) 
మున్నగు ముఖ్య నగరాలలో హైందవ నారీమణుల జీవితాలు ఎంత 
దుర్భరంగా ఉన్నాయో మున్ముందుగా బై టప పడింది. రాష్ట్రం మొ త్తం 

మీద మహామ్మదీయులే జాస్తి. హిందువులు అత్యల్ప సంఖ్యాకులుగా 

దుర్భర జీవితం సాగిస్తున్నారు. హిందూ యువతులను అసహరించడ 
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మన్నది మహవమ్మదీయులకు వెన్నతో బెట్టిన విద్య అయింది. (బ్రిటిషు 

రాజ్యాంగం వారు ఆస్వల్ప వి స్తీర్ణంగల సింధు (ప్రాంతాన్ని ప్రత్యేక 

రాష్ట్రంగా రూపొందించడం అన్నది నిజానీకి అనుచిత కార్యం. అది 

బొంబాయి రాష్ట్రంలో కలసి ఉన్నంతకాలమూ, హిందువులు ఆ 

(ప్రాంతంలో అల్పనంవ్యాకులే అయినా _ వారికి అసంతృప్తులూ, 

బాధలూ అన్నవి అన్తే ఉండేవికావు. 

మెము సింధుతో ఉండగా అబ్దుల్లా హారూన్ గారిని కలుసు 

కున్నాము. ఇప్పటిలా అప్పట్లో వారికి “మతోన్మాదం లేదనే అనాలి. 

సరస్సరం అభ్నిపాయాలు వెలిబుచ్చుకోడానికి మా సన్ని వేశాలు ఎంత 

గానో ఉపకరించేవి. రాష్ట్ర్రం మొత్తంమీద ఎక్కడకు "మేము వెళ్ళినా 

మాకు హృదయపూర్వక స్వాగతాలే లభించేవి. 

చేపలతో చెలికారం 

మాకు ఒక నది ఒడ్డున నీటిని ఒరుసుకుని ఉన్న బంగాళాలో 

మకాం యిచ్చారు. ఆ నది తీరంలో ఒక అపురూప దృశ్యం మా కంట 

బడింది. నదిలోని చిన్న పెద్ద చేపలన్నీ మా చేతులలో ఉండే ఆహో 

రాన్ని (గహించాయి. ఆ చేపలకి చాలా కాలంగా ఈ అలవా టుందిట! 

నదీ తీరానికేమిటి, ఒడ్డుమీదకు కూడా కొంతదూరం వచ్చి గబుక్కుని 

ఆహారాన్ని అందుకుని “సిటిలోకి పోయేవి. కంటితో చూచిందాకా నమ్మ 

డానికి వీలు లేని దృశ్యం అది. ఆ (సాంతీయులు అంత అహింనాత్మ 

కంగా ఆ చేపలతో సహజీవనం సాగించేవారని అన్నా అందులో ఈష 

కర్మాత్రమూ అసత్యం ఉండదు. 

(పభుతంవారు అణగ (దొక్కాలనుకున్నా, నాయకులను జైళ్ళు 

పాలు జేసినా కాంగెను గౌరవం మకుటాయమానంగా ఉంటూన్న 

రోజులవి. అందువలన మేము రాష్ట్రం అంతా తిరిగి హిందూ మహమ్మ 

దీయ మెతి వలని లాభాలను గురించి ఉపన్యాసాలిచ్చాం. హృదయ 

విదారకముయిన ములాన్ ఉదంతాలు రేపిన హృదయ తాపం చల్తార 

కుండానే మాకు ఆ ప్రాంతాలన్నీ తిరగ గలిగిన అవకాశం చిక్కింది. 
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ఆ ప్రాంతాలన్నీ అధిక సంవ్యాకులయిన మహమ్మదీయుల ఆధిపత్యం 

లోవే. అలాంటి విషమ సరిస్టితులలో ఆ (పాంతాలలో పొందూ 

మహమ్మదీయ మె తిని గురించి “ఉపన్యాసా లిన్వగలిగాం అంటే, అవ 

కౌశ వాదులు రెచ్చకొ ట్రకుండా ఉండి ఉంపే హిందూ మహమ్మదీయ 

విభేదాలకీ, కొట్లాటలకూ తావు లేదనే అనవలపి వ స్తుంది, చేజిక్కిన 

అవకాళాన్ని చిక్కబట్టుకుని, కౌం్యగను నాయకులే గనుక ధనాన్ని పోగు 

జేసి వీదసాదలకూ బాధి తులకూ పంచి పెట్టడానికి. ఒక్క సంజాబురోనే 

అన్నమా చేమిటి, ఇటు బెంగాలులోనూ, “మహమ్మదీయులు ఉద్దతంగా 

ఉన్న యు. పి. మున్నగు రాష్ట్రాలలోనూ కూడా అవసరమయిన 

ఏర్పాట్లుచెసి ఉద్యమాన్ని స్మకమంగా నడపగలిగి ఉంచి, హిందూ 

మహమ్మదీయ విభెదాల్ని మొగ్గ తొడక్కు.ండానే తుంచే సేవారం. 

ములాన్ దుస్సంఘటనల కారణంగా, ఎన్నో ప్రాంతాలు పర్యటించి, 

అక్కడి పరిస్థితులు పరిశీలించి, సాధక బాధకాలను (గహించి ఒక 

బరువై. న హృదయంతో మేము ఇండ్ల కు చేరాం. గయా కాం(గసు 

సమీపిస్తూన్న కొద్దీ తమ తమ సక్షాలకే ప్రాముఖ్యం రావాలనే ఆతు 
తతో, నో. శేంజ్, పో. ఛేంజ్ పార్టీ అవారు తంటాలు పడుతూన్న 

రోజులవి. వీటిని ' గురించీ, గయా కాంగెసు అంతర్నాటకాలను 

గురించ లోగడ సుదీర్హంగా తెలియపరచే ఉన్నాను. 

అవకాశవాదులు రేపిన అల్లర్లు 

షహజాన్ పూర్ కొట్లాటలను గురించి కాస్త విపులంగా 

యోచిద్దాం. వీనికి ముఖ్యకారణం లక్నో ఒడంబడీకలకు మించిన, 
సదుపాయాలు తమకు' కావాలంటూ కొందరు మహమ్మదీయ నాయకులు 
లేవదీసిన (ప్రచారమే. వాందువులు స్వత సిద్దంగా పిరికివావనీ, తాము 

గనుక అల్లర్లు లేవదీ స్తే ఇతోధికంగా తమ కోర్కెల్ని మన్నించి తీరక 
యేం జేయగలరన్నదే ఈ ఆ మహమ్మదీయ నాయకుల విశ్వాసం. ములాన్ 
ఉదంతం జరిగిన తర్వాత సంజాబులో సుహృద్భావం వృద్దిగావడానికి 
కౌం్యగెను వారు తగు చర్యలు తీనుకోలేదు గదా! అందువలన ఆ శెండు 
మతాలవారి మధ్యా పొగ రాజెయ్యడానికీ, దుష్టళ కుల్ని రేపడానికీ ఇదే 
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అదనని అవకాశవాదులు తలచారు. ములాన్ సంఘటనల తరవాత, 

కాం(గసువారి _్లబ్దతవల్ల నె, మళ్లీ షహజాన్ పూర్ అల్లర్లూ, కలతలూ 

 తలయె త్రాయని చెప్పాలి, 

షహజాన్ పూరు సంఘటనలకు ఆర్టిక కారణాలే మిక్కుటం. 

ఆహార వస్తువుల ధరలు ఆధికారులు అదుపులో పెట్టకపోవడమే యో 

చికాకులకు ముఖ్య కారణం అనక తప్పదు, అంతేకాదు, అల్బసంభ్యా 
కులయిన హిందువుల చేతులలోనే విసారంగా ఈ వ్యాపారాలు ఉండ 

డమూ, ధరల కం|ట్రోళ్ళన్నీ ఆ హిందువుల చేతులలోనే ఉండడమూ 

బలవ తర కారణాలయ్యాయి. ధరలు తగ్గించడానికి హిందూ వ ర్లకులు 

ఎంత "మాత్రం ఒప్పుకో లేదు. దానో అక్కడా అక్కడా లూటీలు, 

దోపిడీలు ఆరంభం అయ్యాయి, కొంపలు కూడా కొన్ని కొన్ని (పొంతా 

లలో తగల పెట్టబడ్డాయి. ఇటుక, సిమెంటు, రాతి గోడల మధ్య 

భ(దపరచబడిన పెద్ద పెద్ద ఇనుప సెటైలే వూరివెలపలకు, మూడు 
నాలుగు మైళ్ళ దూరాన వున్న మారు మూలలకు తరలింపబడి పగల 

గొట్టబడ్డాయి. | 

ఒక విధంగా, లక్నో ఒప్పందాలు పునఃపరిశీలన చెయ్యాలి. 

మహమ్మదీయులకు ఇతోధికంగా హక్కులూ, అధికారాలూ, ఆర్థిక 
సౌకర్యాలూ కలుగ జెయ్యాలి అన్న (ప్రచారమే యీ కలతలకు మూల 

కారణం అన్నది నిర్వివాదాంశం. లక్నో ఒడంబడిక లోప భూయిష్ష 

మనే మాట (ప్రతి మహమ్మదీయుని నోట ఉండే దన్నమాట! నిజానికి 

1916లో జరిగిన యీ ఒడంబడిక తర్వాత రేగిన దుమారాన్ని 

_ కాం(గ్రైసువారూ, సహకార నిరోధక వర్షాలవారూ, స్వర్షాజ్య పార్తీవారూ 

- గమనించి అవసర చర్యలు తీసుకుని ఉండి ఉంటే, ఇంత అసహనం, 

గందరగోళం, ౮ కపాతం వగైరా ఉండేవి కావు. ఇది యేదో ఒక 

రోజున, ఒక నెలలో, ఒక సంవత్సరంలో తలయె త్తిన తగవులాట 

కాదు. ఆ లక్నో ఓఉడందడిక మూలంగా లాభాలు పొంది, ఉద్యోగాదు 

లలో పై మెట్లు ఎక్క గలిగిన ఆ జనానికి ఆశ యొక్కువయిృి ఇంకా 

సంక్షోభాలు తీసుకు రాగలిగితే తమకు ఇంకా లాభాలూ కేమాలూ 
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దక్కుతాయనే ఉద్దేశంతో ఈ గలాటాల వెనుక ఉండి ఉద్రేకాలు రెచ్చ 
గొట్టి నాటక మాడారని తెలియ వచ్చింది. 

బిటిమువారు చేసిన తీరని ద్రోహం 
ఈ లక్నో ఒడంబడిక ఆధారంగా కాం(గెనూ, ముస్లిం లీగూ 

కలిపి తయారు చేపిన స్వపరిపాలన (ప్రణాళికే 1918 లో మాం'టేగ్. 

ఛెల్మ్స్ఫర్ష గార్హకు అందజేయబడ్డాయి, కాని అప్పట్లా ఆ సూచనలు 

తిరస్క_రించబడ్డాయి, ఈ ఉమ్మడి (ప్రతిపాదనలలో జిన్నాగారి చెయ్యి 

కూడా ఉంది. ఈ (ప్రతిపాదనలను మాంచేగ్ త్రోసిపుచ్చిన కారణంగా 

లక్నో ఒప్పందాలు రద్దయి పోయాయనే సాకుతో, ఆ ఒడంబడిక సవ్య 

మయింది కాదు, అందులో మహమ్మదీయులకు ఉసకరించే షరతులు 

లేవనే ఆందోళన లేవతీయబడింది, సరళమైన సూటి మార్గాన్నే అవ 

లంబించాలనే కొ త్త నాయకుల విధానం పె విషయాన్ని అంతగా 

పట్టించుకోలేదు, పైగా వారికి ఈ మితవాదుల ప్రాధేయ పూర్వక 

యాచనా విధానమూ నచ్చలేదు. ఇలాంటి పరిస్థితిలో, 1018 లో, 

కాం(గెసు మితవాదుల చేతులనుండి అతివాదుల చేతులలోకి మారింది. 

నిజంగా మాంచేగ్. ఛెల్మ్ స్స్ఫర్డ్ గారలు 1018లో ఆ (ప్రతి 

పాదనలను అంగీకరించి, ఒక నూతన (పణాళికను రూపొందించి 
ఉంపే, ఈ దేశంలో ద్వంద్వ పరిపాలనకి ' స్థానం ఉండేది కాదు. 

హిందూ మహమ్మదీయ కలహాలూ చెలరేగేవి కావు. అంతేకాదు, అటు 

పిమ్మట సుమారు పాతిక సంవత్సరాలపాటు నడచిన హిందూ మహమ్మ 

దీయ సంఘర్షణలలో ఏ పాపమూ ఎరగని నిరపరాధుల రక్తం (ప్రవ 

హించి ఉండేదికాదు. ఉభయవ రాల వారూ సమర్పించిన ఆ ప్రతిపాదన 

లను 1917 నవంబరు మాసంలో మాంచేగ్ బృందం (తోసిపుచ్చారు. 

అవి భారతీయ రాజకీయాలలో గాంధీగారు తలదూరుస్తూన్న 
రోజులు. ఆయన కూడా ఎలాగయినా మాంచేగ్ (పభృతులచేతా, 
(చిటిమ పుగవర్న మెంటు వారిచేతా ఈ [పతిపాదనలను అంగీకరింప 

జేయాలని చాలా తంటాలుపడ్డాడు, ఆయన ఈ కాం(గెస్.లీగ్ (పతి 
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పాదనలను దేశభాషల లోకి తర్జుమా చేయించి, ఆ విన్నపంమీద లక్షకు 

పెగా సంతకాలు సేకరించి, “917 లో జరిగిన కలక తా కాంగెసు 

నాటికే (పభుత్వం వారికి అందజేశాడు. 

నాటినుంచి నేటివరకూ హిందువులకూ మహమ్మదీయులకూ 
సామరస్యం కుదర లేదంటూనే కాలయాపనచేస్తూ వస్తూన్న యీ బ్రిటిషు 
వారు ఆనాడు ఆ (ప్రణాళికను (తోసిపుచ్చి, మనకూ మనదేశానికీ తీరని 
(ద్రోహాన్ని చేశారు. పెగా వారు ఏ నోటితో భారతీయులు సంపూర్ణ 

స్వరాజ్యానికీ అనర్హులని చెప్పతున్నారో అర్థంకాదు. నిజానికి ఆ 

(వజాళికను అంగీకరించని కారణంగా ఈనాటినరకూ దేశంలో చెల 

రేగిన హిందూ మహమ్మదీయ కలహాలకు బాధ్యులు వారే, వారి మూలం 

గానే యీ చికాకుల న్నీ 'దేశంచో. (ప్రబలుతున్నాయని వారిపై నేరా 

రోపణ చేయడం నమంజసం. కార్యగెనును చేసట్టిన నూతన వర్గీయులు 
కూడా ఈ పరిస్థితులకు కొంతవరకూ బాధ్యులు. “వారు సత్వర "'వర్యలు 

తీసుకుని, అవసరమయిన (ప్రబోధాలూ (ప్రచారం చేస్తూ బాధితులకు 

ఆర్థి కాది సహాయాలు చెసి వుండివుంే పరిస్థి: శులు చక్కబడే ఉందేవి. 

అటు (ప్రభుత్వంవారూ, ఇటు కాం(గెనువారూ కూడా స్వలాభా "పేక్ష 

తోనూ, అలసతవల్ల నూ అవసర చర్యలను తీసుకోకపోడంచేత 
దేశంలో దుష్షశ క్షులు వీరవిహారం చేశాయి. కలహాలు రెచ్చకొట్లగల 

పుణ్యాత్ములు. ముందుకు రాగలిగారు. 

మాలవాాజీ మనస్తాపం 
1922 ముల్తాన్ కొట్లాటలనాటి హిందూ మహమ్మదీయ మత 

వర్గాల వారి దునోభావాలకీ, షహజాన్పూరులో 1028లో జరిగిన కలహాల 

నాటి వారి మనోభావాలకీ వున్న తేడాపాడాలు విలియా వేసుకోవడం 

ఇప్పట్టున న్యాయం. ముల్తాన్ కొట్లాటల నాటి నిరాశా, షహాజాన్ 

పూర్ "కలహాల నాటి నిస్సహాయతా (గహించిన మాలవ్యా మహా 

శయుడు ఆత్మరక్షణ కోసమూ, దేశభ(ద్రతకోసమూ (ప్రాయచ్చిత్తాలూ? 
కుద్దులూ, పుణ్యాహవచనాలూ, హోమాలూలాంటివి జరిపించి, ఆత్మ 
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రక్షణకోసం బలవంతంగా మతాలు మారవలసివచ్చిన హిందువులు 

తిరిగి తమ మతంలో, సంఘంలో, పూర్వుకులంలో (స వేశించడానికి 

సావకాశం కల్పించాలన్నాడు. మాలవ్యాలాంటి సదాచార సంస 

న్నుడూ, సనాతనుడూ కూడా హఠాత్తుగా హిందూమతంలోకి పునః 

(ప్రవేశానికి అవకాశం కల్పించాలని అన్నాడంటే, ఆనాటి అమానుష 
పరిస్థితులకి ఆయన ఎంతగా పరితసించాడో అర్ధం అవుతుంది. అంతే 
కాదు. ఆయన నిగూఢంగా అహింసా సిద్దాంతాల మతలబును వి చస 

రించి విశదపరచాడం పే, అందులో ఆ సిద్దాంతాలను (ప్రబోధించిన 

గాంధిగారు జై లులో ఉన్న రోజులలో తాను వాటిని పరిస్థితుల కను 

గుణంగా వ్యాఖ్యానించబూని, అహింస అంచు హింసను “సహించడం 

మ్మాత్రమేకాదనీ, ఎదుర్కో వడంవల్ల సిద్దాంతభంగం కాదనీ హితవు 

చెప్పాడంచే, ఆ నాటి కల్లోలాలు ఆయన సవిత హృదయాన్ని ఎంత 

కల్లో లపరచాయో అర్థం అవుతుంది. ఆ నాడు మాలవ్యా మహాశయుడు 

ఇచ్చిన సలహా యావత్తు భారత దేశంలోని పిందువలకూ ఎంతో 

మనో ధై ర్యాన్ని ఇచ్చింది, 

నిజానికి “శుద్ధి, “సంగత౦*, అన్నవి మాతమే ఉంచే సంఘ 

సుఖజీవనానికి చాలదు. తిండీ, గుడ్డా అన్నవి కూడా, మతంతో నిమి త్తం 

లేకుండా, హిందూ మహమ్మదీయాదుల కందరికీ సమంగా కావలసిన + 

అత్యవసర వస్తుసముదాయ మె కదా! వీటిని లభింపజెయ్యడానికి నిర్మాణా 

త్మక కృషి, (ప్రచారమూ అత్యవసరం. సహనం, పరస్పర సహ 

కారం మొదలైన వాటితో కూడిన నిర్మాణాత్మక కృషి జరగక 
పోవడంచేత సంఘజీవనం కుంటుపడిందన్నది సత్యదూరం కాదు. 

అసలు ములాన్ కలతలు (ప్రజల సుఖజీవనాన్నీ మనోభావాలనీ చికాకు 

పరచి పారిని నికృష్ణజీవనానికి దిగజార్చిన స్థితి గమనార్హ మే కదా! 

మెకవన్నె పులులు 
మత సామరస్యానికి కావలసిన సత్వర చర్యలను విస్మరించి 

మాలవ్యా మహాశయుడు “శుద్ది “సంగతంి అంటూ వాపోతూఉంటే, 
వీలు చిక్కినప్పుడల్లా దెబ్బతీయాలనీ, కల్లోలాలు లేవదీసి హింసా 
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కాండ సాగించాలనీ మహమ్మదీయుల బురలకి బాగా పట్టిపోయింది. 

ఇంకా తమాషా యేమిటంటే, అలాంటి హింసాభావాల్ని పెంపొం 

దించుకున్న వారిలో కొందరి భుజాలమీద అహింసా చిహ్నం కొట్టొచ్చి. 

నట్లు కనబడుతూ వచ్చింది. కాగా అటువంటి వారంతా కాంగ్రెసు 

యూనిఫారంలో తిరుగుతూన్న ప్రబుద్దులే! ఈ విషయం, షహజాన్ 

పూర్ ఉదంతాల అనంతరం అక్కడి “పరిస్తితులను పరిశీలించి కారణా 

లను (గహిద్దాం అని మము ఆ ప్రాంతంలో పర్యటిస్తూన్న సంద 

రంలో బయల్పడింది. కాం(గెను స్వయంసేవక సంఘం తాలూకు 

వాలంటీర్లూ కాంగ్రెసు యూనిఫారంలో నడయాడుతూన్న మహమ్మ 
దీయ స్వయం సేవకులూ, క త్తిసామూ, కరసామూ వగ్లె రాలలో 

తర్చీదు పొందుతున్నారన్న విషయం అప్పుడు రుజువయింది. ఈ 

విషయం మనస్సులో ఉంచుకుంపే పాఠకలోకానికి ఆనాటి హిందూ, 

మహమ్మదీయ మ స్తిష్మాలలో ఎటువంటి ఊహలు కలిగేవో, 1828 
నాటి షహజాన్ పూర్ సంఘటనలు ఎలా సంభవించాయో అన్నీ బాగా 

అర్థం అవుతాయి. 

మీరట్ సంకోభం 

మూడవ దఫా సంభవించిన హిందూ మహమ్మదీయ సంకోభం 

మీరట్ లో. అస్పట్లో అక్కడ పేరూ, పలుకుబడీ ఉన్న రాజకీయనాయ 

కులలో నా మితులయిన బారిష్టర్లు కొందరున్నారు. అక్కడ ఆ 

కొట్లాట జరిగిన మరుక్షణమే నేను అక్కడికి వెళ్ళాను. కాని ఉభయ 

సకొల నాయకుల ఆవేశాలు బాగా పెరిగిపోయి ఉండడం చేత అప్పటి 

కప్పుడే నిష్కపటంగానూ, ధారాళంగానూ, స్వేచ్చగానూ, మా మనోభావా 

లను మరుగుపరచకుండా వారితో చర్చించగల అవకాశం మృగ్యమ 
యిందనే అనవలసి ఉంది. చర్చించాం, బాగా లోతుగానే తర్షనభర్జనలు 

సాగించాం. కాని ఎంత సేపూ అవతలివారిదే దోషము అనే దోరణి 

లోనే నడిచింది వారితో చర్చ. మీ వల్ల నే కొంప లంటుకున్నా యని 

హిందువులంటపే, మీ వల్ల నే సర్వనాశన పరిస్టితి ఏర్పడిందని మహమ్మ 

దీయు లన్నార న్నమాట! " 
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లోగడ నేను మొదటి రెండు కొట్లాటలకూ (ప్రధానమయిన 
కారణాలను వివరించే ఉన్నాను, నేను కార్యనిర్వాహక సంఘ సభ్యుడ 

నయ్యుండీ కూడా మంజూరయిన ధనాన్ని ఏ కారణాలవల్ల ఆత్మార్పణ 

చేసిన ఆ బాధితులకు అందచేయలేకపోయానో కూడా వివరించే 

ఉన్నాను. ఏశేటా (పో చఛేంజ్=నో ఛంజ్ తెగల మధ్య రగులుతున్న 

మంటలు రాజుకుంటూనే ఉన్నాయనీ చెప్పే ఉన్నాను. ఈ నో ఛేంజ్, 

(పో చేంజ్ పార్టీ లతో విసిగిపోయిన డాక్టర్ అన్సారీ, సరోజనీడేవీ, 

నేనూ కొంతమంది ఇతర మ్నితులతో కలసి “సెంటర్ పార్టీ” అనే 

మధ్యమ వర్ల సంఘాన్ని సాపించాం. మా ఉదేళం పై రెరడు కక్షల 

వారినీ సన్నిహితులను చేస్తి వారి మధ్య సామరన్యం కుదర్చాలనే. 

ఈ మధ్య మార్షప్ప మనిషిగా నేను ఎక్కడయినా పాందూ మహమ్మ 

చీయ కలహం జరిగిందని తెలసిన తక్షణం ఆ తావుకు వెళ్ళి సంగతి 

సందర్భాలు విచారించే వాడిని. 

కొట్లాటల పె కొట్లాటలు 

సొంత జేబులోంచి ఖర్చు పెట్టుకుంటూ ఏపేటా ఈ అల్లర్లు 

జరిగిన తావులన్నీ సందర్శిస్తూ వచ్చాను. ఇక్కడ 1924.27 సంవత్స 

రాల మధ్య జరిగిన అల్లరులను గురించి _ప్రస్తావిసాను. 1925 మే 

మాసంలో కలక శ్రాలోను, 1925.27 సంనత్సరాలలో దొంబాయిలోను 

అల్లర్లు జరిగాయి. 

బహుశః. 1927 ఈ సంక కోేలాలకు చాలా చెడ్డ సంవత్సరం అని 

అనవలసి ఉంటుంది. 1927 ఆగష్టు 29 వ తేదీన లార్డ్ ఇర్విన్ కేం! [ద 

శాసన సభలో సభ్యుల కందించిన సమాచారాన్నిబట్టి, 4 త్తర ప్రదేశ్, 

బొంబాయి, పంజాబు, మధ్యప్రదేశ్, వీహారు, బెంగాలు రాష్ట్రాల 
లోనూ, ఢిల్లీ లోనూ జరిగిన కొట్లాటలు మొత్తం 26 అన్మీ అవి ఆగష్టు 

ఏ5 నాటికి గత 18 మాసొల లోపలనే. జరిగినవనీ తెలియవచ్చింది. 

పంజాబులో రెండు, ఢిల్లీలో రెండు, బెంగాలులో రెండు, ఉత్తర 

_చదేక్లో పది, మధ్య ప్రదేశ్లో రెండు, వీహారులో రెండు, బొందా 
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యిలో ఆరు కొట్లాటలు జరిగాయి. ఈ కొట్లాటలలో నిహతులయిన 

వారి సంఖ్య 250; క్షతగాత్రులు 2,500 మంద. 
ఇందు మించుగా కలతలు రేగి, అల్లర్లు జరిగిన అన్నిప్రాంతా 

లకూ నేను వెళ్ళాను, ఎటొచ్చీ ఆ వూరి అల్లరికీ, ఈ వూరి అల్లరికీ 

మధ్య వ్యవధిలేని సందర్భాలలో ఒకొక్క ఊరు వదలి వెయ్యవలసి 

వచ్చింది. నేను అల్లర్లు జరిగిన వెనువెంటనే వెళ్ళి సంగతి సంద 

ర్భాలు విచారించి, పరుసకొలవారివ ద్దా సంజాయిషీ సేకరించి, జరిగిన 

సంగతులన్నీ సకారణంగా నోటు “చేనుకునేవాల్లి, చాలా ఘోరంగా 

జరిగిన నాగపూరు కొట్లాటల సంగతి విని అక్కడికి వెళ్ళాను. నాగ 

పూరులోనూ, లాహోరు కొట్లాటల్లో నూ కూడా చాలామంది చంప 

బడ్డారు. "పెక్కుమందికి గాయాలు "తగిలాయి, (ప్రతీ ప్రాంతంలోనూ 

శాంతిని నెలకొల్సి, మత సామరస్యాన్ని పునరుద్దరించ డాని క్రై శాంతి 

సంఘాలు సాపింపబణాయి. 
థి gg 

ఐకమత్య సూచనలు 
అఖిల భారత కాంథగెను కమిటీవారు కలక త్రాలో 1927 అక్షోబరు 

29, 80 తేదీలలో కలుసుకున్నప్పుడు, కాం(గెసు (పెసిడెంటు 

శ సివాసీయ్యంగ (పోద్చలంవల్ల జరిగిన ఐకమత్య మహాసభవారు 

హిందూ మహమ్మదీయ సంఘీభావానికి చేసిన సూచనలు ఆమోదించ 
బడ్డాయి. మసీదుల ముందు బాజా భజం(తీల వాయిద్యం విషయంలోనూ 

గోహత్యా విషయంలోనూ కొన్ని నియమాలు పాటించి, వాటిని (క్రమ 

బదం చేయించాలని (శ్రీనివాసయ్యంగారు చాలా (శ్రమపడ్డారు. నిజానికి 
అ శ G 

ఆనాడు కావలసింది మసీదుల ముందు మేళతాళాలు వాయిసున్నారా, 

మాందుపవుల ముందు గోహత్య సాగిస్తున్నారా అన్న మీమా౧సకం"టే, 

అందరికీ కడుపు నిండా అన్నం ఉన్నదా అన్న యోచ నేనని నా నమ్మిక. 

ఈ అభిప్రాయమే నాకు ముఖ్య మిత్రులయిన శ్రీనివాసయ్యంగారి 

ముందు వెలిబుచ్చాను. కాని వారు తాము సూచించిన మసీదు ముందు 
వాయిద్యాలు, గోవధ (క్రమబద్ధం అయితే చాలనే తలచారు, 
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కలకతా ఘోరాలు 

అంతవరకూ జరిగిన కొట్లాటల కంటే కలక తా సంక్షోభమే 
చాలా ఘోరంగా పరిణమించింది. తాము దానిని అణచగలమనే ఏిశ్యా 

సంతో మహాత్మా గాంధీగారు, సేన్ గుపాగారితో కలిసి ఆ (ప్రాంతానికి 
హడావిడిగా వెళ్లారు. కాని అక్కడి పరిస్తితులు ఏనాడో చెయ్యి దాటి 

పోయి అదుపులో ఉంచడానికి వీలులేని సరిస్టితిక దిగజారిపోయాయనీ, 

ఈ పరిస్థితులు ఇల్లాగే ఇంకా కొంతకాలం సాగితే ఇరు వైపులా వేలాది 
జనం నిహతు లవుతారనీ, బహుశః అప్పటికిగాని వారు కళ్ళు తెరవరనీ 
వోపోతూ, తన నిస్సహాయ సతిని గాంధీగారు ఒప్పుకున్నారు. ఆ 

తర్వాత వారు. ఒక పనికి మాలిన హింసాకాండలో ఇరుక్కుని, అన 

వసర ర క్రపాతానికి కారకుల మయ్యామన్న సంగతి (గహించారు. 

ఇది 1924 లో గాందీగారి విడుదల అయిన తర్వాత రెండేళ్ళకు జరిగిన 

సంఘటన. 

17 
కాం గెసువారి తొలి ఎస్సి కలు: ఆం ధదేశం 

ళ్శి 

ద్వంద్వ (ప్రభుత్వం ఎలా పరిణమిస్తుందో కూడా స్వరాజ్యపార్షి 

వారికి అనుభవం అయింది. గాంధీగారి విడుదల అనంతరం 
రెండు సంవత్సరాల కాలంలోనూ కాంగైసు కార్యక్రమ సాఫల్యానికి 

ఎంత మాత్రమూ కృషి చేయలేక పోయారు. అయినప్పటికీ 1924 లో 

బెల్లాంలో తమకు గాంధీగారి ద్వారా హ_స్సగతమయిన కాంగను నాయ 

కత్వాన్ని వదులుకుని, దానిని తిరిగి గాంధీగారి హస్తగతం చేయడానికి 

వారికి మనస్సు రాలేదు. 

శాసనసభా ప్రవేశ కార్యకృమం 
“మా కోర్కెలను మన్నించకపోతే మంతి పదవులను కూడా 

చేపట్టి తీరుతాం, సఫలీకృతుల 'మవుతాం” అనే స్వరాజ్య పార్సీ వౌరి 
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విశ్వాసాన్ని అనుసరించి 219.1925 న పాట్నాలో జరిగిన అఖిల: 
భారత కాం(గసు కమిటీ మీటింగులో స్వరాజ్య పార్టి వారి శాసనసభా 

(పవేశ కార్యక్రమం ఆంగీకరించబడింది. *కొని దురదృష్టవళాత్తూ 

వారు తీసుకున్న నిర్ణయం అఖిల భారత కాం్యగెసు కమిటీవారి పూరి 
అనుమతిలేనిదే అమలుపరచడానికి అవకాశం లేకుండా పోయింది. 

నిజానికి అఖిల భారత కాం్యగెను కమిటీవారు మెత్తబడి ఉంపే 

మం|తిపదవులు చేపట్టడానికి అనుమతి చిక్కి ఉండేది, ఈ మంతులు 

శాసన సభా నియమావళిని మన్నించాలా, ధిక్కరించాలా అన్నది 

తేలనే లేదు. 

1926 లో గాంధీగారు కౌం_గసునుండి తాత్కాలికంగా విర 

మించిన సందర్భంలో ఈ స్వరాజ్య పార్టీవారు తమ యిష్టం వచ్చినట్టు 

కాం గసును మలచగలిగేవారే. కాని శ్రీనివానయ్యంగారూ, మ(ద్రాను 

శాసన నభా సభ్యులయిన స్వరాజ్యపార్టీ వారు సబర్మతిలో కుదిరిన సమా 

ధానమునకు ఎప్పుడూ విముఖులే కదా! మోతీలాల్ నెహూగారు 

వారిలో వారికి ఉన్న కలహాలను విస్మరించి కొంత కాలమయినా శాంతంగా 

విశాంతీ తీసుకోవడం కోసమని ఇంగ్లాండు వెళ్ళిన సందర్భంలో 
శ్రీనివాసయ్యంగారు, వారి అడుగు జాడలలోనే నడవాలని నిశ్చయించు 

కున్నారన్న విషయం గమనార్హ 0. 

అట్టి పరిస్థితులలో నే "926 లో గొహాతీ కాంగెస్ అధ్యక్ష 

పీఠాన్ని శ్రీ నివాసయ్యంగారు అలంకరించారు. 

కాం[గెను పార్ట అయిన స్వరాజ్య పార్టి 

స్వరాజ్య పార్టీ నాయకులు తమ ఆశయం విఫలం అవడానికి 

కారణం కాంగెసే సేనసీ, కాంగెసే కనుక తమతో ఏకీభవించి తమ 
ఆశయమె తనవిగా, తన ఆశయమే తమదిగా ఎంచి అవసరమెన 

సహకారం ఇచ్చి ఉంటే తాము తమ ఆశయ సిద్దిని సాధించేవారమని 

* ఈ తీర్మానం కాన్పూరు కాం సు ఆమోదించింది. 

f సబర్మతిలో కుదిరిన సమాథానం (పశారం. 

T 21 

చ het, te. ea దాచ 
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అనడం ఆరంభించారు. కాగా, వారు కాంగినులో విరీనమసడానికి 

అవకాశ ౦ లభ్యమయి, వారి పార్తీ "పేరును “కాం(గిసుపార్డి "గా మార్చు 

టకు అంగికరి సె సె తాము అద్బుత ఫలితాలు చూపించగలమన్నారు. 

గాంధిగారు విశ్రాంతిగా ఉండడమూ, కాం(గేసు bse 

వారి అధీనంలో నడవడమూ జరుగుతున్నప్పుడు, “స్వరాజ్యపార్తి" పే 

కాం(గసు పార్తీగా మారడం నులభమే కదా! అందువలన గొ క్. 

కాం(గెసుకు పూర్వమే స్వరాజ్యపార కార్యగెనుపార్టి అయిపోయింది. 

ఈ మార్చు, 1926 నవంబరులో జరుగనున్న ఎన్నికలకు ముందుగానే, 

(పాట్నాలో జరిగిన) అఖీల భారత కాం_గసు కమిటీ మీటింగులో 
అంగికరించబడింది. 

1885లో కాం(గసు సంస్ద ఏర్పడ్డాక అది ఎన్నికలలో పాల్గొ 

నడం అన్నది అంతవరకు జరగని కారణంగా, ఈ 1926 నాటి ఎన్ని 

కల సంరంభమే కాంగను_ జీవితంలో మొట్టమొదటి దయింది. 

' ఈ ఎన్నికలు దేశవ్యాప్త పంగా అన్ని రాష్ట్రాలలోనూ జరగడమూ, 

వాటిలో మొదటిసారిగా కౌం్యగెసు పాల్గొనడమూ అన్నది భారత 

చరిత్రలో ఒక అపూర్వ ఘట్టం అయింది. 

ఆంధుుల రాజకీయ చెతన్యం 

ఆం(ధులూ, ఆం[ధ్రదేశమూ కూడా 1920 నుంచీ, ఎటువంటి 

పరిస్టితికయినా తట్టుకుని నిలబడి, సరిఅయిన సూటి మార్గంలో నడవ 

డానికి కావలసిన (క్రమశిక్షణకు అలవాటుపడే ఉన్నారు. ఆంధ్రరాష్ట్రంలో 

ఉిల్లాలవారీగానూ, రాష్ట్రం మొ_త్రంమీదా కూడా పేరుపడ్డ సుప్రసిద్ధ 
నాయకు లున్నారు. నాయకుల మాటకేం _ ఉంటూనే ఉంటారు. 

ఏ దేశంలోనయినా రాజకీయంగా వచ్చిన విప్ప వం జయ పదం కావా 

లంటే పృజలలోనూ చె చైతన్యం రావాలి, ఉన్నత రాజకీయ చె చె తన్యం 

పృజలలోనూ, ప్రజా సేవకులలోనూ కూడా దాగా పాదుకోవాలి, 
అప్పుడే నాయకుల నాయకత్వం దాగా రాణిసనుంది, అదృషవళాతూ 

ణల చని! నం! 

'అటునంటి చె తన్యం ఆంధ్ర ప్రజా హృదయాలలో బాగా నాటుకుంది. 
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ఆంధ దేశం అంటే నేనే, నేనంటే ఆంధ దేశ మే అన్నంత ఇదిగా 

దేశానికీ నాకూ అవినాభావ సంబంధం ఏర్చుడి ఉంది, అంతేకాదు. 

ఆంధులు 1007 నుంచీ దేశంకోనం త్యాగాలు చెయ్యడానికి ఎప్పుడూ 

సంసిద్దులే. అందునల్ల నే ఆంధుులకు ఏనాడో భారత రాజకీయ చరిత్రలో 

సుస్టిర నై సానం లభించింది, 

1921222 సంవత్సరాలలో స్రప్రథమంగా పారిరంభి ౦చబడిన 

_ సహకార నిరాకరణ ఉద్యమంలో అనేక పా9ింతాల వారు జై. జె లుకు పోవ 

డానికి సంసిద్దులయ్యారు. 1922 లో గుంటూరులో పారం భించబడిన 

పన్నుల నిరాకరణ ఉద్యమం సట్టుదలతో సాగింది. వందలాది గామాధి 

కొరులు తమ ఉద్యోగాలకు రాజీనామా లిచ్చారు. పభుత్వం సాగించిన 

హింనాకాండను, కాంగొసునూం-దాని విధానాల నూ అణగదొ9క్క_డానికి 

ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలనూ ఎదుర్కొనడంలో ఆంధు9లు కన 

బర చిన ఐకమత్యం, పట్టుదల, త్యాగశీలం మెచ్చి భారతీయులందరూ 

ఐక్యకంఠంతో * సెహబాస్ ఆంధా91” అన్నారు, 

అదే ఉత్సాహంతో 1026 నాటి ఎన్నికల సంరంభంలోకూడా 
ఆం(ధులు ఎల్లా పాల్గొన్నారో ఇక్కడ చెప్పాలి. మామూలు ఎన్నికల 

(ప్రచారం కంచె, మన పది పదికూను తెలుగు జిల్లాలోనూ త్యాగం, 

సహనం, వ్యకి సత్యాగ్రహం అంటూ ఉపన్యాసాలనిచ్చి (పజలను 

ఉ తేజితుల్ని చేయడం ఎంతో తేలిక. 

దేశం మొత్తంమీద తమ తమ (ప్రాంతాలకు (ప్రతినిధులను 
ఎన్నుకోవాలి కదా! అలా (ప్రతినిధులను ఎన్నుకోవలసిన నియోజక 
నర్షాలు బహు వి _స్టర్తం కలవై వేలాది ఓటర్ల ను కలిగి ఉండేవి. ఎన్ని 

కల విషయంలో "కొంగను వారికి అనుభవం లేదు. దేశవ్యా ప్తమెన 
ఈ ఎన్నికల సంరంభంలో ఏ విధంగా పాల్లొనాలో, వోట్లం పే ఏమిటొ, 

వాటిని వేసే విధానాలేమిటో, అవలంబించి వలసిన పద్దతు లేమిటో 

(పజలకు తెలియదు, 

ఇంగ్లండు మొదలై న (ప్రజా ప్రభుత్వ దేశాలలో వలెనే అభ్యర్థు 
లందరూ (ప్రచారం నిమి త్రం, ఎజంట్ల కసీ పనివారిక నీ అపరిమితంగా 
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తమ జేబుల్లోనుంచి వందలూ, వేలూ ఖర్చు పెట్టవలసి ఉంటుందని 1 

ఆఫీసర్ల భావన, (పభుత్వంవారూ, కౌం(గసు వారికి వ్యతిరేకంగా నిల 

బడ దలచిన అభ్యర్దులు కూడా కౌంగిసువారు చాలా వీదవారసీ, తమ 

కున్న ఆర్థిక సోమతా, పలుకుబడీ, ఎప్పటికీ వారికి కలుగజాలవనీ తల 

చారు. నిజానికి వారిలో పెద్ద పెద్ద భూస్వాములూ, లక్షొధికారులూ 

కళూడా ఉన్నారు. అంతేకాదు ఈ ఎన్నికల విషయంలో వారికి కావ 

లసినంత పూర్వానుభవం ఉంది, 

లలల అలలా ల అచల చాలా రాయాలా మినా కరడ 

కేం దసభకు నా అభ్యర్థిత్వం 

నన్ను కృష్ణా గోదావరీ మండలాల నుంచి కేంద శాసన 

సభకు అభ్యర్థిగా నిర్ణయించారు. నాకు (ప్రత్యర్థి దివాన్ బహగూర్ 

మోచెర్ల రామచంద్రరావు పంతులుగారు, ఆయనకు మంచిపేరూ, ' 

పలుకుబడి ఉన్నాయి. అప్పటికి చాలా సంవత్సరాలుగా ఆయన 

| కేంద్ర శాసన సభాసభ్యులుగా ఉంటున్నారు. ఆయన అజేయులనే 

కీర్తి వుంది. నా బాల్యమితుడు, (శేయోఖిలాషీ అయిన లేట్ 

సి వి, ఎస్. నరసింహరాజుగారు అటు మోచర్లవారికీ ముఖ్య 

స్నేహితుడే, “రామచంద్రరావు పంతులుగారికున్న సోమతూ, పలుకు, 

బడీ నీకు తెలియదు. ఆయనతో పోటీ యేమిటి సీవు? కట్టిన ధరావతు FE 
సొమ్ముకూడా నీవు కంటచూడజాలొవని నన్ను హెచ్చరించారు. ( 

నరసింహరాజూ, రామచం[దద్రరావుగారూ మితవాద కకకు చెందిన రాజ . 

కీయవే త్తలు, వారు (ప్రజలలో ఈ సహకార నిరాకరణ ఉద్యమం (7 

ఎటువంటి చైతన్యాన్ని కలిగించిందో, దేశంలో (పజాహృదయాన్ని | 

కాం(గెసు ఐ విధంగా చూరగొందో (గహించలేదు. దేశీయులలో ఇటు 

వంటి మహత్తరమైన మార్పు రావడానికి మొదటినుంచీ కాం(గను 
. వారు (నాయకులూ, "సేవకులూ, అభిమానులూ ఎటువంటి (ప్రబోధం 

చేసి (ప్రజాహృదయాన్ని ఆకర్షించి ఆకట్లుకో గలిగారో కదా! అక్ష 

రాస్యులూ, నిరక్షరకుతులూ = "ప్రజలందరూ విచక్షణ జ్ఞానంతో వ్యవ 
హరించారు. దీర్గ కాలం పట్టినా న్యాయమైన, సుస్తిరమయిన క్షేమాన్నే 

మ అనాం 
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వారు కాంక్షించారు గాని, రోజులమీద లభ్యమయ్యే అళాశ్వ్యత లాభాల 

మీదికి వారి దృష్టి మళ్ళలదు. 

నేను, ఆంధ్ర రాష్ట్రాయ కాంగైసు కమిటీ అధ్యక్షడనై న కార 
ణంగా, నా నియోజకవర్షంలో నేగాక, ఆంధ్ర దేశం మొ _తంమీద ఉన్న 

నియోజకవర్షాలన్నింటి సూ, తిరిగి ఎన్నికల (ప్రచారం ముమ్మరంగా 

సాగించవలసిన విధి యెర్చడింది. చేయవలసిన పని (బహ్మాండమంత 

ఉంది. 

పం జల ఉఊత్ఫా హం 

ఆంధ్ర రాష్ట్రీయ కాంగెను సంఘంవారు ఆయా నియోజక 
వర్గాలకు ఎన్నిక చేసిన అభ్యర్థులందరూ సామాన్య కుటుంబాలవారె. 
వారికి సొంతడబ్బు ఖర్చుచేనుకోగల సో సోమతు లేదు. మేము ఎన్ని కచేసిన 

అభ్యర్థులలో చాలామంది ముందుగానే ఒక షరతు పెట్టి మరీ నిలు 

చున్నారు. ఎన్నికలు సాంతం అయ్యేలోగా ఏ సందర్భంలోనూ, 

ఎప్పుడూ వారిని కించి త్తు రూడా స్వంత ధనాన్ని వినియోగించుకోమని 

కోరకూడదన్నదే వారి షరతు. కాంగెను వారికీ ఖర్చు పెట్టడానికి కావ 
లసిన ఆర్థిక స్రోమకు లేదు. 

నేనా. “స్వరాజ్య” పత్రికా (పచుంణాది బాధ్యతలలో చిక్కుకునే 

ఉన్నాను గదా! (ప్రజలే తగు సహాయం చేసి (ప్రోత్సాహం ఇచ్చి 

కాంగైసువారి విజయానికి తోడ్చడాలని నేనూ, ఇతర నాయకులూ, 

కాంగెసు సేవకులూ అన్ని (ప్రాంతాలలోనూ మేము ఇచ్చే ఉపన్యాసా 

లలో విన్నపాలమీద విన్నపాలు చేసుకుంటూ వచ్చాం. మేమంతా 

ఎంతో ఉత్సాహంగా, వాయువేగ మనోవేగాలతో అన్ని (ప్రాంతాలూ 

చుట్టబెట్టాం. రోజూ సాధారణంగా ఇరవై (ప్రాంతాలలోనే నా ఉస 

న్యాసా లిచ్చేవారం, (ప్రజలు ఈ ఉద్యమాన్ని వారి “న్వంతంిగానే 

భావించి కాంగెను విజయమే తమ విజయం అని తలచి, కావలసిన 

ఆర్థికాది సహాయాలు చేస్తారన్న దృఢవిశ్వాసం నాకు ఉంది. ఎన్నిక 
లలో కలిగే జయాపజయాల పెన దేశపు భావి అంతా ఆధారపడి 
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ఉన్నదన్న విషయం వారికి ఎప్పటి కప్పుడు మా ఉపన్యాసాలలో తెలియ 

చెపుతూ అవసరమైన (ప్రోత్సాహాన్నీ, ఉల్తేజాన్నీ కలుగజేస్తూనే 

వచ్చాం. ఈ సంరంభం అంతా తమ కోనమేననీ, దీని జయాపజయా 

అన్నీ వారివేననీ స్పష్టీకరించాము. ఏ మాత్రమైనా స్తోమత ఉన్నవారు 
తమ స్వంత ఖర్చుమీద, తమకు అందుబాటులో ఉన్న కార్లూ, బస్సులూ 

మొదలై న వాహనాలలో వెళ్ళి ఆయా జిల్లాలకు చెందిన "వివిధ నియో 

జక వరాలలో ఉత్సాహంగా పనిచేశారు. ఈ (వకారంగా (ప్రజలే నడు 
a 

ములు బిగించుకుని, ముందుకొచ్చి, తమ ఖర్చులు తామే పెట్టుకుంటూ 

ఎన్నికల తతంగం అంతా నడిపించు కొచ్చారు. 

కాం (గను మన విజయం 

సుమారు అన్నిస్థానాలలోనూ కౌంగెను పేరిట జయం సాధించ 

గలిగాం. మా గెళుపు “అంధ్ర రాష్ట్రానికే ఎంతో కీ ర్రినీ, ఘనత సీ 

చేకూర్చింది. నౌ నియోజకవర్షంల్లో సుమారు ఉన్న ఓటర్ల ందదూ ఓటు 

చేశారు. మోచర్ల వారు పదివేల వోట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు. ఆయన 
అనుచరులకుగాని, ఆయనకుగా ని, ఇతర నియోజక వర్గాలలో కౌం(గెసు 

వారికి ప్రత్యర్థులుగా నిలచిన అభ్యర్థులకుగాని, అంతవరకూ దేశంలోనూ, 
(పజల లోనూ" కాం(గ౧సు ఎంత పరివర్తన. తీసుకు రాగలిగిందో, _ 

కాం(గెసువారు ఎంత గౌరవమూ, సలుకుబడీ సంపాదించ. గలిగారో 
అర్హం కాలేదు. 

సహకార నిరాకరణం పేరిట గత ఆరు సంవత్సరాలుగా జరిగిన 
ప్రచారం ఫలితంగా ఆంధ రాష్ట్రంలో వలెనే, మద్రాసు, దక్షిణ 
కన్నడ, మలయాళ (పాంతాలలో కూడా కాం(గసు అఖండ విజయం 

సాధించింది. ఫలితాలు ప్రచురిస్తూన్న కొద్ద, పరిపాలకులకూ, (బిట్మ 
వారికీ, (ప్రపంచం అంతటికీ కూడా కాంగ్రెసుకు భారత దేశంలో ఉన్న 
స్తానం, బలిమి, కలిమి మొదలై నవన్నీ తెలియ వచ్చాయి. 

1926 లోనే ఇంత ఘన విజయం సాధించిన కాంగెను, తన 
“నాయకులలో భేదాభిపాయాలు లేకుండా అంతా ఒకే (త్రాటిమీద నడవ 
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గలిగి ఉంటె తన ఆశయం ఏనాడో సిద్దింస చేనుకోగలిగేది. 1921 

నుంచి 1927 వరకూ ఆరుసంవత్సరాలపొటు మా కార్యక్రమం ఏమిటో 

ప్రధారం చేస్తూ (పజలను కూడ గట్టుకుని రాగలిగిన మేము.మా మోజు 

హకార నిరాకరణం మీదనా, సహకారం మీదనా, అంటే సరిగా 

చెప్పలేని “తిశంకు స్వర్లంిలోనే ఇన్నా "మేమో అనిపించ సాగింది. 

కేంఛధ సభలో 42 గాంధీ టోపిలు 

ఎన్నికల అనంతరం కొత్త తగా ఏర్చుడిన కేంద శాసన సభలో 

మా సంఖ్య 42, మద్రాసు మొదలై న వివిధ రాష్ట్రాలలో కాంగాసువారు 

అత్యధిక సంఖ్యాకులుగానే ఎన్ని కయ్యారు. కేంద శాసన నభలో ఒక్క 

సారిగా నలభై. రెండు గాంధీ టోపీలు కనబడ్డం ఆశ్చర్యకర మైన 

విషయం, కాం్యగ్రసుపార్డీ వారి ధాటీకి తట్టుకో లేక, అస్పటివర కూ నిరం 

కుశంగా పరిపాలించిన పెద్దల కందరికీ కాళ్ళల్లో వణుకు పుట్టింది, 

ఈ దిగువ అంశాలమీద చరిత్రాత్మకమైన వాదోపవాదాలు 

జరిగాయి: (పశాకేమం _ రిజర్వు బ్యాంక్ స్తాపన - మారకపు విలువ 

Ind సెస్నీల నుండి, 1 షి 6 పెన్నీలకు హౌచ్చించే విషయం. 

మా పార్తీ వారికి నాయకుడు మోతీలాల్ నెహోూగారు. ఆయన 

మంచి నేర్చరి. “వివ్యాపారంగతుడు, సమర్థుడు. ఏ విషయం మీద 

చర్చ వచ్చినా, ఎట్టి ర్ ష్షపరిస్టితి ఉత్పన్న మయినా నిలబడగల శ క్తి 

ఆయనకుంది. ఆసాటి భారతావనిలో సాటిలేని మేటి (ప్రతిభ వారిది. తల 

పెట్టిన కార్యం ఘనంగానూ, గౌరవ (పదంగానూ నిర్వహించగల 

శక్తి వారిది. 

కాని ఆయన చాలా అత్మాధీమానమూ, పట్టుదలా గల మనిషి. 

తన పార్టీ సభ్యుల నందరనూ కూడ గట్టుకుని తనవై పు ఆకర్షి ంచుకో 

గల సహానమూ, ఓరిమి, నేర్పు ఆయనకి ఉన్నట్లు కనిపించలేదు. 

ఆయనకీ శ్రీనివా సయ్యంగారికీ మధ్య సద్ ఉండేది, "న్య కి గతమయిన 

అభ్మిపాయ భెదాలవల్ల మోతీలాల్ గారికీ, సి. ఎస్. రంగయ్యరుగారికీ 

పడుతూండేది కాదు. ఈ విషయాలు గగ 29 నాటి సంఘటనలలో 

రుజువయాయి.. 
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గౌహతి కాం[గెస్ విశేషాలు 

1926 లో జరిగిన ఎన్నికల వేడి తగకుండానే అస్సాం 
కౌంగెసు ఆరంభం అయింది. ఎన్నికల సంరంభంతో శరీరం పులిసి 
పోయినా నేను కొందరి మి; (తులతో కలసి గొహాతికి వెళ్ళాను, అన్నాం 

దేశపు పేరుపడిన లోయలో ఈ గొహతి అన్నది ఒక చిన్న 
(గామం. 

పులులూ మొదలై న అడవి మృగాలకు ఆటపట్టని చెప్పబడే. 
అడవి (ప్రాంతానికి ఆనుకునే, కాం(గెను పెండాలు నిర్మించబడింది. ఆ 
(పాంతం పులులకే గాక అడవి యేనుగులకు కూడా అటపట్లనీ, అవి 
తరుచుగా వచ్చి ఆ చుట్టుపట్ల వారికి తీరని నష్టాలు కలు గజేస్తూండం పరి 
పాటనీ తెలియ వచ్చింది. "ఆ సెండాలు నిర్మాణానంతరం, "అనుదినమూ 
వాటిలో ఫీతి కలిగించి వాటిని చూరంగా పారదోలాలనే ఉదైళంతో 

(పతీ రాత్రి, (పతీ ఉదయమూ డప్పులూ, దండోరాలూ వాయించేవారు. 
ఆ (పాంతం ఎంతో (ప్రఖ్యాతి వహించిన పొమాలయాలపాదాల ' 

దగ్గర ఉండడాన్ని చాలా మనోహరంగా ఉంది. ఎక్కడో దక్షిణా 

పథం నుంచి వచ్చిన ఆ కాం్యగెను అధ్యకత్లుల్ణి గ్? ఏనుగులు లాగే, 
బండిమీద ఎంతో ఘనంగా ఊరేగిసార నీ, ఆ ఊరేగింపులో పాల్గొంటూ 
ఆనంద పారవశ్యంలో ఓలలాడాలనీ ఉవ్విళ్ళూరాం. 

ఆ తరుణంలో అక్కడ ఢిల్లీలో గ్రద్దానందుని కాల్చి చంపుతా 
రని మేమెవ్యరమూ కలలో కూడా 'ఊహించేలేదు. దానో కాంగసంతా 
అంధకార బంధుర మెన దుఃఖ సముద్రంలో మునిగి పోయింది. అధ్య 

కుని ఊరేగింపు ఆగిపోయింది. హృదయాలు బరు వెక్కినా ఆ కౌార్య(కమ 
మంతా నిశ్చల దీక్షతో, సంకల్పించిన (ప్రకారం నడుపబడింది. 

ఆప్తమిత్రుడు (శద్రానంద 

.... శోద్దానందన్వామిది చాలా నిండయిన గంభీర విగ్రహం. నిష 

.పట సరళ హృదయుడు. ధైర్య ఖైర్యాలు గల వ్యక్తి, అంతేకాదు 

.చేశంకోనం ఏ క్షణాన్నయినా ప్రాణాలు సమర్పించడానికి వెనుదీయని 
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గౌహతీ కా౦[గెన్ విశేషాలు 
1926 లో జరిగిన ఎన్నికల వేడి త 

కౌం్యగసు ఆరంభం అయింది. ఎ 

పోయినా నేను కొందరి మ్మితులతో కలసి 
దేశపు పేరుపడిన లోయలలో ఈ గా 
(గ్రామం. 

గకుండానే అస్సాం 

గొహతికి వెళ్ళాను, అన్నాం. 
హాత్రి అన్నది ఒక చిన్న 

పులులూ మొదలై న అడవి మృగాలకు ఆటపటని చెప్పబడే 
అడవి [పాంతానికి ఆనుకునే గను 3 (| | ౩, రౌంగసు 'పెండాలు నిర్మించబడింది. ఆ 
(పాంతం పులులకే గాక అడవి యేనుగులకు కూడా ఆట 
తరుచుగా వచ్చి ఆ చుట్టుపట్ల వారికి తీరని నష్టాలు కలు గజే 
పాటనీ తెలియ వచ్చింది. ఆ పెండాలు నిర్మాణానంతర, 

పట్టనీ, అవి 

స్తూండం పరి 

అనుదినమూ వాటిలో భీతి కలిగించి వాటిని చూరంగా పారద్రోలాలనే ఉదేశంతో 
(పతీ రాత్రి, [పతీ ఉదయమూ డప్పులూ, దండోరాలూ నాయించేవారు 

ఆ [పాంత౦ం ఎంతో (ప 
| 

దగ్గర ఉండడాన్ని చాలా మనోహరంగా ఉంది. ఎక్కడో దక్షిణా పథం నుంచి వచ్చిన ఆ కాంగైను అధ్యకుణి 52 వనుగులు లాగే. 
బండిమీద ఎంతో ఘనంగా ప్త టు 

ఘనంగా ఊ రగిసారనీ, ఆ ఊరేగింపులో పాళొంటూ 
ఆనంద పారవశ్యంలో ఓలలాడాలనీ ఉప్విళ్ళూరాం. (| 

ఆ తరుణంలో అక_డ డిలీ లో శదాన దుని ప రని మేమెవ్వరమూ క లో వుంట య్ సంకా 3 లం కూడా ఊహించలేదు. దానో కాం[గెసంతా 
అంధకార బంధు5 మెన దుఃఖ సముద్రంలో మునిగి పోయింది. అధ్య 

కుని ఊరేగింపు ఆగిపోయింది. హృదయాలు బరువెక్కి నా ఆ కార్య కమ 
| మంతా నిశ్చల దీక్షతో, సంకల్పించిన (ప్రకారం నడుపబడింది. 

అ ఆప్తమితుడు శేధానంద 

i టన ముది చాలా నిండయిన గంభీర విగ్రహం. i [వ సరళ హృదయుడు. ధైర్య వైరా గల వ్యక్తి, అం 
సు .. శంకోసం ఏ క్షణాన్నయినా (పాణాలు 

నిష్కు 

తేకాదు 

సమర్పించడానికి వెనుదియని 

న్నికల సంరంభంతో శరీరం పులిసి 

ఖ్యాతి వహించిన హిమాలయాలపాదాల ' 
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వ్య క్తి. సుప్రసిద్ద దేశభక్తుడు. నాకు ఆప్తమిత్రుడు. మేము సన్ని 

హితులం. ఎప్పుడు కలుసుకున్నా హృదయాలను విప్పి మాట్లాడుకునే 

వాళ్ళం. హిందూ-మహవమ్మదీయ సఖ్యం విషయంలోనూ అధి ప్రాయాలు 

ఒకరి కొకరం చెప్పుకునేవారం. కాం(గెస్సులలోనూ, హిందూ మహా 

సభా కాన్ఫరెన్సులలోనూ తరుచు కలుసుకునే వారం. 

1922లో జరిగిన ముల్తాన్ గొడవల్ని పురస్కరించుకుని 

మదనమోహన మాలవ్యాగారూ లజపతిరాయిగారూ, స్వామీ శ్రద్దా 

నందా కలిసి స్థాపించిన హిందూ మహానభ దినదిన (ప్రవర్ణమాన మై, 

(క్రమేపీ దేశంలో (ప్రముఖ స్టానాన్న ఆక్రమించింది. కలక త్రాలో 

హిందూ-మహమ్మదీయ కలహాలు జరిగిన దరిమిలా మేము ఉభయ 

లమూ ఒక ఉపన్యాస వేదికపై అనుకోకుండా కలుసుకున్నాము. ఈ 

హిందూ మహమ్మదీయ సంక్షోభాన్ని గురించి తర్కి౦చాం. 

ఆయన బెంగాలులో ఉన్న హిందువుల మహమ్మదీయుల జనాభా 

లెక్కలతో సమన్వయం చేస్తూ బెంగాలు చరిత్రంతా నాకు తెలియ 

జేశాడు. ఏ ప సకమూ తిరగవేయవలసిన అవసరం లేకుండానే కావల 

సిన సమాచారమంతా ఆయన నాలిక చివరే ఉండేది. ఆదిలో అత్యధిక 

చున హిందూ జనాభా కలిగిఉిండి ఆ బెంగాలు రాష్ట్రంలో మహమ్మ 

నీయ (పాబల్యం వృద్ది అయిన కొద్దీ, ఏకేటా ఎల్లా వాందువులు 

మహమ్మదీయ మతాన్ని స్వీకరించిందీ, ఇప్పుడు ఏ ప్రకారంగా ఆ 

హిందూ జనాభా అంతా క్షీణించిన అల్పసంఖ్యాక వర్షంగా రూపొందింది 

వివరిసూంటే నాకు నిజంగా ఆశ్చర్యం వేసింది. ఆయన గత 70, 15 

సంవత్సరాలలోనూ జరిగిన యీ మతాల మార్పిడుల చరిత” సమగ్రంగా 

ఏవరించి చెప్పాడు. 

స్వామీ శద్దానంద తాను ఆర్యసమాజ సంఘ నభ్యుడననీ, 

తానూ తన అనుచరులూ కలసి హిందూ సంఘ సముద్దరణకోసం ఎల్లా 

పాటు పడుతున్నది వివరించాడు. మహమ్మదీయుల బారినుంచి హిందు న. 

వులు తప్పించుకునే శ క్రికూడా లేక, ఆత్మరక్షణకూడా సరిగా చేసుకో 

లేని సితిలో ఉన్నారనీ, ఇన్లాంనుంచి, తిరిగి హిందూమతంలోకి మారా. 
ఢు 

ష్ 
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లన్నా మార్గాంతరం లేక అవస్థలు పాలవుతున్నారనీ వివరించాడు" 

సదాచార సంపన్నులై న హోందువులు మహమ్మదీయ మతంనుంచి 

హీందూమతంలోకి పునః ప్రవేశానికి ఒప్పుకోని కారణంగా హిందూ 

మతం క్షీణిసోందనీ, దీని కంతటికీ హిందూ నాయకుల ఉదాసనత్తే 

కారణమనీ అన్నాడు. 

లాలా లజసతిరాయి, స్వామీ (శ్రద్దానందుల ఆధిపత్యంలో పని 

చేస్తూ ఉన్న ఆర్యసమాజంవారు నిర్భయంగానూ, దృఢ చి తంతోనూ 

అవసర మైన "సేన చేస్తున్నారు. ఆహితాగ్నులలో అధాతాగ్నిగా "పేరు 

పొందిన మదన మోహన మాలవ్యాగారు తక్కిన కార్యనిర్వాహక వర్తి 

యులతో కలసి ములాన్ లో జరిగిన దురంతాలూ (ప్రత్యక్షంగా చూసి, 

అక్కడ కూల్చబడిన ఆలయాలూ, విరగగొట్రదిడిన విగ్రహాలూ కలి 

గించిన మానసిక క్రళంతో, మొట్ట మొదటిసారిగా తన నోటమ్మట తానే 

హిందూ సంఘ సంరక్షణకోసం న్ శుద్ది సంగతం” అవసర మన్నాడు. 

అప్పటి వరకూ ఆర్యసమాజీకులు చేస్తూ వచ్చిన (ప్రచారం తాను అందు 

కున్నాడు, యావ త్తు భారత దేశాన్నీ. ఆవరించి ఉన్న ఆర్యసమాజం 

తాలూకు మళాచార్యులకు స్వామీ (శద్దానంద (ప్రారంభించిన “గురు 

కులమే” దీక్ష నిచ్చి తరిఫీదు నిచ్చింది. 

రాజకీయ (పసంచంలో కూడా స్వామీ (శ్రద్రానంద 'పెరుపడ్డ 

నాయకుడే. కౌంగెసు అధ్యక్షులకూ, వీరికీ ఎప్పుడైనా అధి పాయ 

భేదాలు వస్తే, అం పేంకాం(గెసు అధ్యతులకు స్వామీ (శ ద్ధానందుని 

దృక్పధం సరిగా అర్హంకాని పరిస్థితులలో, ఆ సంగతి (గ్రహించి 

స్వామీజి, స్సర్గలూ వాగ్వివాదాలూ పెరక్కుం౦డా,, చల్లగా బై టకు వెళ్ళి 

పోయేవాడు. ఆయన అటువంటి పరిస్థితులలో చల్ల గా జారుకోవడం 

కలక తా కాంగెనులోనూ జరిగింది. ఆ ఉదంతం మాత్రం నాకు బాగా 

జ్ఞాపకం ఉంది. స్వామీ శ్రద్దానంద లేని లోటుకు నేను ఎన్నోసారు 

బాధపడ్డాను. అది ఎప్పటికీ తీరేలోటు కాదు. 
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అన్నా మార్గాంతరం లేక అవస్థలు పాలవుతున్నారనీ వివరించాడు" 
సదాచార సంపన్నులై న హిందువులు మహమ్మదీయ మతంనుంచి 
హిందూమతం లోకి పునఃప్రవేశానికి ఒప్పుకోని కారణంగా హిందూ 
మతం కీణిసోంచనీ, దీని క సి ఇ ంతటికీ హిందూ నాయకు స 
కారణమనీ అన్నాడు. ౨ ఉరాంసకే 

లాలా లజపతిరాయి, సామీ [శ ఏ ప ప 
చను న మి (| ద్ధానందుల ఆధిపత్యంలో పని 
స్తు న్న | శసమాజంవారు నిర్భయంగానూ, దృఢ చి తంతోనూ 

అవసరమైన "సేవ చేస్తున్నారు. ఆహితాగ్నులలో ఆహికాగ్నిగా "పేరు 
ందిన మదన మోహన మాలవ్యాగారు తక్కిన కార్యనిర్వాహక వరీ 

యులతో కలసి ములాన్లో జరిగిన దురంతాలూ (ప్రత్యక్షంగా చూసి, 
అక్కడ కూల్చబడిన ఆలయాలూ, విరగగొటబడిన వ్మిగహాలూ కలి 
గించిన మానసిక కేశంతో 5 డశంతొ, మొట మొదటిసారిగా తన నోటమ్నట తానే 
పాొందూ సంఘ నంరక్షణకోన “ స a 

| అకొనం శుద్ధి సంగతం” అవసర మన్నాడు 
అప్పటి వరకూ ఆర్యసమాజీకులు చేసూ వచ్చిన (ప్రచారం తాను అందు నా 

an 

“డు, యావ త్తు భారత దేశాన్నీ ఆవరించి ఉన్న ఆర్యసమాజం 

తాలూకు మతాచార్యులకు స్వామీ (శదానంద (పారంభించిన “గురు 
కులమె” దీక్ష నిచ్చి తరిఫీదు నిచ్చింది. 

మ రాజకీయ (ప్రపంచంలో కూడా స్వామీ [శదానంద పేరుపడ 
నా ల కు కాంగ్రెసు అధ్యకులకూ, వీరికీ ఎప్పుడె నా అభిపా x 
భేదాలు వస్తే అంపే-కాం!గెస ప్ AON 
రా 3 -కాం(గైను అధ్యకులకు స్వామీ (శదానందుని 
స్స ఎధం సరిగా అఆరంకాని పరిసితులలో స / 5 

నషా ర స , అ సంగతీ (గహాంచి 
న. ॥ స్పర్థలూ వాగ్వివాదాలూ పెరక్కుం౦డా,, చలగా టె టకు వెళ్ళి 

వాడు. ఆయన అటువంటి పరిసితులలో చలగా "రుకో 
కలకతా కాం! గెనులోనూ 3 స్ట వడం 

తౌ (| జరిగింది. ఆ ఉదంతం మాతం నాకు బాగా 
|| 1. జ్ఞాపకం ఉంది. స్వామీ (శదానంద లేని లోటుకు నేను ఎన్నోసార్లు అ 

|; బాధపడ్డాను. అది ఎప్పటికీ తీరేలోటు కాదు. 

'ఆడు తగులుతూండడమే అనుసరించవలసిన విధానం. 

కాం|గెసువారి తొలి ఎన్నికలు: ఆం|(థ దేశం 323 

సాంబమూర్తి సాతంత్య తీర్మానం' 

కాన్ఫూర్ కాం(గసులో 1925 వ సంవత్సరంలో తీర్మానించ 

బడిన కౌన్సిల్ (ప్రోగ్రాం తిరిగి గౌహతీలో చర్చించబడి, ఆమోదం 

పొందింది, ఆ తీర్మానం (ప్రకారం. ఎన్నికలలో నెగ్గి శాసన సభలలో 

సభ్యత్వం సంపాదించినా, హోదాలేపీ చేపట్టకుండా వరిస్తూ, కాం్యగెసు 

వారి కోర్కెలు సఫలం చెయ్యబదెవర కూ (పభుత్వంవారి కార్యక్రమానికి 

అంతేకాదు, 

బడెట్ ప్యాసుకాకుండా చూడాలనీ, మంత్రులు జీతాలు పుచ్చుకోకుండా . 

ఉండాలనీ దేశవ్యా పంగా (గామ పునరుద్దరణ జరగాలనీ కొన్ని తీర్మా . 

నాలు చేయబడ్డాయి. 
11 

ఈ దరిమిలాను మద్రాసు శాసనసభా స్పీకరు పదవి నధిష్టించిన 

బులుసు సొాంబమూ ర్థిగారు, ఆనాడు దేళానికి "స్వేచ్చాస్వాత ౦ త్ర్యాలా 

విషయంలో (పషృపథనుంగా అలజడి తీసుకువచ్చారు. ఆయన 1926కు 

పూర్వమే, ఆంధధ్రరాష్ట్రీయ కాంగ్రసు సంఘ సమావేశాలలో ఈ 

'స్వెచ్చా స్వాతం(త్యాలను గురించిన ఉద్బోధ ఆరంభించారు. ఈ (వస క్రి | 

ఎత్తుకుంటూ కాకినాడలో జరిగిన 1921 నాటి తూర్చుగోదావరిజిల్లా "EH 

కార్యగెసు సమావేశంలో ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రవేశ పెట్టారు. అస్పుడు 

ఆయన్ని నేను అడ్డుకున్నాను. కాని ఆయన ఈ అంశాన్ని అఖిల”. 

భారత కాంగెసు కమిటీ వారి ముందు ఉంచారు. గొహతీరో ఈ విషయం 

మీద గాందీగారికీ, సాంబమూ ర్రిగారికీ తీవమయిన వాదోపవాదాలు ' 

జరిగాయి. గాంధీగారు ఈయన్ని లొంగతీసుకో వాలని (ప్రయత్నించారు, 

గాని, ఈయన లొంగలేదు. చెళాన్ని త్యాగాల మీదా త్యాగాలు చెయ్య 

డానికి సంసిద్దం చేయాలన్నదే ఆయన వాంఛ, నిజానికి సాంబమూ రి") 

మూర్తీభవించిన త్యాగం. . గాంధిగారు ఈయన్ని ఎగతాళి చెస్తూ, 

బ్రహ్మపుతానదిలో మనమ౦తా కట్ట కట్టుకుని దిగినా దేళానికి స్వేచ్చా! 

స్వాతంత్ర్యాలు లభింపవన్నారు. దానో సాంబమ్వూర్తిగారి స్వాతం్యతళ్ష.. 

తీర్మానం (త్రోసివేయబడింది. గాందీగారికి దేశ స్వాతం (త్యం విషయంలో | 
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వచ్చిన తీర్మానాలని (త్రోసివెయ్యడ మన్నది ఇదే మొదటిసారికాదు. 

అనేకసార్లు అట్టి (తోపివేఠలు జరిగాయి, 

కాన్ఫూరు కాం(గసు అనంతరం ఒక సంవత్సరం ఏి.శాంతి 

తీసుకుంటానన్న గాంధీగారు గొహతీ కాంగనుకు హాజరయ్యారు. 

కాంగైస్సును తిరిగీ చేపట్టాలనే ఆతురత ఆయన ఎంతమాత్రమూ 

చూపించలేదు. మోతీలాల్ నెహ్రూ. శ్రీనివానయ్యంగార్హ కు కాం|గెసును 

తిరిగి గాందీగారి సరం చెయ్యాలన్న అభిలాష లేదు, కాగా ఎన్నికలలో 

కాంగసు తరపున అభ్యర్థులను నిలబెట్టి, ఎన్నికల తతంగమంతా నడి 

పించడానికి వారికి అధికారం కూడా ఇచ్చారు, 

బు. పి, లో అపజయం 

దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన యీ ఎన్నికలలో మద్రాసు రాష్ట్రం 

లోనే కాదు.ఇంకా ఎన్నో రాష్ట్రాలలో కాంగ్రెసు అభ్యర్థులకే విజయం 

సరంసరలు లభించాయి. కాని యు. పి, లో మోతీలాల్ నెహూగారి 
నియోజకవర్గంలో తీవ్రమయిన ఆశాభంగం కలిగింది. ఆ రాష్ట్రంలో 
(పజలను (ప్రబోధించి, ఒకే త్రాటి మీదికి వచ్చేలా చెయడానికి (ప్రచారం 

సరిగా జరగలేదు. అసలు అక్కడి (ప్రచారశాభే సరిగా యేర్పాటు చేయ" 

చేయబడలేదు. నిజానికి ఆ నియోజకవర్గం జమీందారీ పారింతం. ఆ 

పాొొంతీయులకు జమీందార్ల ను ఎదిరించి నిలబడగల శ రీ లేదు. దానికి 

సరిపడ్డ పంచారమూ లేదు. 

మోతీలాల్ గారు ఈ ఓటమికి కారణం పృత్యర్దులు వ్య డ్రి 

గతంగా తన్ను గురించి చేసిన దుష్ప్రచార మె నన్నారు. తాను గామా 

లమ్మట తిరిగి, తనపై జరుగుతూన్న దుష్ప్రచారాన్ని ఎదుర్కొన 

డానికి పృయత్నించలేదని ఒప్పుకున్నారు. అందువల్ల నే ఓటమి సంభ 

పించింది. ప్రత్యర్జుల తాలూకు ప్రచారకులు ఆయనపై మోపిన నేరా 

లను, గురించి ఆయనే చె చెప్పారు. తాను గోమాంసం తింటున్నాడని, 

క్షనకు కావలసిన గోమాంసం లభ్యం. కాదనే కారణంగా తాను గోవధను 
ఫొషేధించడనీ, మసీదుల ముందు ఊరేగింపుల లోని బాజాభజంతీల ను 
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మోరిగింసనీయడ నీ, ఆయన హిందూ ధర్మ వినాశనకారి అనీ, ఇంగ్లీషు 

జిండితింటూ, ఇంగ్లీషు వారిలాగే తాను ద౦తుకుతున్నాడనీ పత్యర్దులు 

ఆయనపై నేరారోపణ చేశారన్నారు. ఇవన్నీ తనపై తీసుకరాబిడిన 
అబద్దపు ) ఛార్జీలని తనకు తెలుసు. కాని వాటిని ఖండించడానికి తాను 

గాంమాలమ్మట తిర గలేకపోయానన్నారు. 

త్ర తప్పుడు అంచనా 

తాను స్వయంగా ఏ (గ్రామానికీ వెళ్ళకపోయినా, (గ్రామీణు 

లందరూ ఓటు చేసి తనను గెలిపిసారనే తప్పుడు అంచనా వేనుకున్నా 
'రాయన. బటిష్ క్యాబినెట్, సెక్రటరీ ఆఫ్ సైట్, రీడింగ్ ప్రభువూ 
మన (ప్రత్యేక ఘనతలనూ, అంత స్తులనూ (గ్రహించి దఫ 

దఫాలుగా కోరుతూ ఉన్న మన కోర్కె_లను మన్నించి తీరుతారని 

తలచడం ఎంత హొరపాటో, . నియోజక వర్షంలో తిరక్కుండానే, 
ఓటర్లను కలునుకోకుండానే, మన పేరు ప్రతిష్తలను, (గ్రహించి వారి 

ఓట్లు మన కిసారని తలంచడమూ అంత సోరపాే. 'గాంధీగారితో 
వ్యతి రేకించి కాంగెంసును చేత సట్టగలిగిన ఈ మెధావులు *పాసం, వారిది 

వీద దేశం, అక్కడ ఉన్నవారు బలహీనులూ, అర్చకులూ” అని ఆలో 

చించి, వారి యందు దయాదాక్షిణ్యాలు కలిగి (బ్రిటిమవారు ఏవేవో 
సదుపాయాలూ వగైె రాలు చేస్తార నీ ఎల్లా తలచారో అర్థం కాదు, 

(పజాబాహుళ్యం నాయకులకు అండగా నిలవంచే, నాయకులు కోరిన 

కోర్కెలు మన్నించబడడం జరగదని, 1885-1821 సంవత్సరాల 

మధ్య జరిగిన అనేక సంఘటనలను విలియా వేసుకుని సంగతి సంద . 

ర్భాలు మన మితవాద నాయకులు గంహించి ఉంటే, కథ అడ్డం తిరిగ్కి 
= శ వేపటితాటడా మలా వం నారా లం 

ఆంగ్లే యుల ఆట కట్టయ్యెది. గాందీగారిని ఓడించి, కాంగెంసును తమ, 

వశరి' చేయమని అడగగలిగిన ధీశాలురు, వారి కార్యక్రమ వివరాలను, . 

శాసన సభా (ప్రవేశ ఉద్దేశాలను సవ్యంగా (ప్రజల ముందు పెట్టి (ప్రజా, 

హృదయాన్ని అకట్టుకోవలసి ఉంది. | | 

1921 నాటి కాంగైసు పటుత్వం, నిర్మాణ కార్యక్రమం, 

పాందూ మహమ్మదీయ మెతతి అనే సూతా) లమిద నెలకొల్పబిడింది 
yf 

ము 

టే 
నే 
ఖీ 
౬ శ 
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మనకు (ప్రతికూల మైన పరాయి ప్రభుత్వం మన ఆశయాలను సర్వ 

నాశనం చేస్తూఉం టే, మనవాళ్ళు శాసన సభా పివేశం అనే నిరపాయ 
కరమైన మార్గమును పట్టుకుని, నవ జీవన విధానంగా నూతన నిర్మాణం 

సాగించి తమ' స్థాయిని నిలుపకోవడానికయినా జనులను (ప్రబోధించి, 

అర్జిక, రాజకీయ న్వాతంత్య సంపాదనకు పాటుపడివుండవలసింది. 

ఇలా ఎత్తు పై యెత్తులు "వేసుకుంటూ (ప్రజలలో ప్రచారం, (ప్రబోధం 

చేసిం జే, సంయు క రాష్ట్రాలలో పండిత మోతీలాల్ నెక కారి గారు 

ఆ ఎన్నికలలో ఓడిపోయేవాలేకాదు.. ఈ సంగతి వారి కుటుం నీకులు 
నిర్మాగమాటంగా ఒప్పుకున్నారు. 

గాంధీగారి అనుచరులుగా ఖాది ఉద్యమంలో తల దూర్చిన 

వారు, తమకున్న చిక్కులతో కొట్టు మిట్రాడుతూ, తిరిగీ కౌం(గెసు 

గాంధీగారి చేతులలోకి వ సెనే “బాగుండును _ ఆ ళకుభముహూ ర్తం 

ఎప్పుడో కదా అని ఎదురు చూస్తూ ఉండేవారు. (పజలలో ఓటింగు 

విధానొన్ని గురించి కాని, తద్వారా కలుగగల కీడు మేళ్ళను గురించి 
గాని, పరిపాలనా విధానాలను గురించిగాని (పజలకు బోధించడంలో 
వారికి ఆస డే లదు. నిర్మాణ కార్య(క్రమవాదులు తదితరములై న రాజ 

కీయాది కాంగెను విధానాలలో పాల్గొనడం తమకు అనవసరం అని 

తలచేవారన్న మాట! వారికి తెలిసినదల్లా ఒక్క_కే_గాందీగారి క క్రిసామ 

ర్థ్యాలు బహుళం అనీ, వారి సహకార నిరాకరణమూ, శానన ధిక్కా 
రము మొదలై న విధానాలన్నీ విజయవంతం అవుతాయనీ. ముందు 
ముందు ఎప్పుడో ఒకనాడు (ప్రజలే రాజ్యాంగాన్ని చేపట్టి, పరిపాలనా 

యం(తా న్ని నడిపించగలర నే దూర దృష్టి వారికి ఉన్నట్లు "కనిపించలేదు. 

పెలిన టపాకాయలు 

ఈ రెండు రకాల కాంగెసు కార్యక్రమాల మధ్య పడి నలిగి, 
నాయకులలో నెలకొన్న అలసతాభావం కారణంగా (ప్రజలు చిక్కుల 
పాలయ్యారు. తమ నాయకులు ఎన్నికలలో నెగ్గారు నిజమే. కాని అవ 
సరమైన రాజకీయ చె చై తన్యం వారు కలిగించక పోవడాన్ని (ప్రజలకు 
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తమకు ఏకం కావాలో, తమచే ఎన్నుకోబడ్డ వారిద్వారా దేశానికీ, 

తముకూ సమకూరవలసిన లాభా లేమిటో కేలియకపోయింది. శానన 

సభ్యులు కాంగను విధానాన్ని విన్మరించరాదని, తమకు కష్టనష్టాలు 

కలుగచేసే ఏవిధమైన కార్యక్రమాలలోనూ తల దూర్చరాదనీ చెప్ప 
గల సోమతు వారిలో లేకపోయింది. (ప్రజల దృక్పథంలో అటువంటి 

పరిణామమూ, వారిలో ఆ శ B కలిగించవలసింది నాయకులే అయినా, 

శాసన సభ్యులను శాసించగల శ్రీ (ప్రజలలో లేని కారణంగా వారు 

"పేలిపోయిన టపాకాయల్లా నిశ్శబ్దంగానూ, నిర్తీవంగానూ తయా 

రయ్యారు. ద్వంద్వ పరిపాలనపు రాపిడిలో ఇరుక్కున్న మంతులు 

"కేవలం దిష్టిబొమ్మ ల్లా తయారయ్యారు. 

ద్వంద్వ ప్రభుత్వ విధానంలోని శాసన సభ్యుల పరిస్పితిర్తీ, 

1937 లో ఎర్పడిన కాంగ్రెసు మంతివర్షాల సరిస్టితికీ తేడా లేదనే 

అనాలేమో! నాయకవర్షం నిర్మాణ కార్య[కమపు టవనరాలనూ, లాభ 

నస్టాలనూ గురించి, 1922 నుంచి ఈ రోజు వరకూ, ఏదో అలసత్వం 

తోనే వ_రీంచిందని అనక తప్పదు. 

గాంధీగారికి నా (ప్రశ్న 

వార్డాలో జరిగిన అఖిల భారత కాం్యగెసు కమిటీ మీటింగునకు 

అధ్యకులవారు అందజేసిన (పత్యేక ఆహ్వానం సె నేను వెళ్ళి, ఆనాటి 

కార్యనిర్వాహకవర్గ సభలో పాల్గొన్న సందర్భంలో, సభ్యులందరి 

సమక్షనుందూ మహాత్మా గాంధిగారికి ఈ దిగువ విషయాలు స్పష్ట 
పరిచాను, 

“మీరు ఈ దేశానికి స్వాతం(త్యం సంపాదించడానికి పాటు 

పడుతున్నారు. కాని మీరు సఫలత పొందలేకపోవడానికి కారణం, 

మీరు మీ కార్యక్రమంలోనూ, మీ యోచనా కౌశలాదులందూ నమ్మకం 

లేనటువంటి, మీ నిర్మాణాత్మక _విధానమందు విశ్వాసం లేనటువంటి 

వారికో కలసి పాటుపడడ మే కదా?” అని (ప్రశ్నించాను. 

ఎన్నికలలో అధిక సంథ్యాకులుగా కాం్టగెసువారు గెలిచి, శాసన. 

సభాన్టానాలను ఆ(క్రమించుకొనడం అన్నది కేవలమూ ఒక బూటకమే = 
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కదా? నాయకులలో దీమా లేదు. అనుచరులలో శ కి లేదు. వీలయితే 
ఏదో ఒక ఉద్యోగం దొరికితే చాలదే గదా (పతివారి తాసతియం? 

కౌం(గను ఉదోోగ స్వీకారం చేయరాదనీ, బడ్జెట్ (ప్రతిపాదనలను 
తిరస్కరించాలి, దేశానికి నిరుసయోగమని భావించిన విషయాలలో 

హకరించకూడదనీ ఆదేశిస్తే, శాసన సభా (ప్రవేశం చేసిన కాంగైను 
వారు సర్వనాధారణంగా క్రి షపరిస్టితులలో నిర్వీర్యుల్లా బలహీనతే 

వ్య_కపరచి ఉన్నారు కదా? 1927, 28, 29 సంవత్సరాలలో శాసన 

సభలో జరిగిన అనేక నంఘటనలు, పై విషయాలను రుజువు చేస్తు 

న్నాయి కదా? 

ఇటువంటి పరిస్థితులకు కారణం వారిని ఆదేశించిన విధానమే 

కదా? వారు ఆయా సంవత్సరాలలో ఏమీ సాధించలేని ప్పితిలో ఉంచే, 

వారిని నిందించడానికి వీలులేని విధంగా, కేంద శాసన సభలలో బాధ్యత 

అన్నది లేకుండా వ్యవహరించడమూ, రాష్ట్ర శాసన సభలలో (ప్రభు 

త్వాన్ని ఎదిరించమని ఆదేశించడమే కదా కారణం? మంతులు (సజా 

ిప్రాయానికి భిన్నంగానూ, నిమ్బావీగానూ వ్యవహరించడమూ జరి 
గింది కదా? పండిత మోతీలాల్ నెహూగార్యూ, వారి పార్టీవారూ క్రలిస్కి 

వారికి ఒప్పగించబిడిన (ప్రతి స్వల్చ్పవిషయంలోనూ _పజాహృదయానిక్తీ 
అభి ప్రాయానికీ బాధ్యత వహించి వ్యవహరింసవలసిన పరిస్థితులలో, 
శాసన సభలో వాగ్వివాదాలతో విలువై న కాలాన్ని పై కారణాలవల్ల 

వృథా చేయడం అవివేకమే కదా? 

నిజానికి 1927-1930 సంవత్సరాల మధ్య ఈ శాసన సభలలో 

ఉన్న మన కాం(గను సభ్యులు ధీశాలురూ, శక్తిమంతులూ, రాజ్య. 

తం(తజ్ఞాలూ, పార్ల మెంటరీ పద్దతిని పరిపాలన సౌాగిందగల నేర్ప 

రులూ, అధికారం హ _స్తగతం "అయితే తమ శక్తి సామర్థ్యాలను 

సిరూపించగల యోధులు అని పేరుగాంచారు. రిజర్వు బ్యాంకి "బిల్లును 

గురించ కరెన్సీని గురించీ మారకపు విలువలను గురించీ శేంద 
-_ శాసన సభలో జరిగిన చర్చలు గమనార్హ మయి, మనవారి శ క్తిసామ 
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ర్యాలను (ధువపరచాయి. అదే. ప్రకారం, రాష్ట్ర శాసన సభలలో కూడా 

మనవారు తమ విజ్ఞానాన్ని (పదర్శించారు. 

ఈ కౌన్సిల్ (పోగ్రాం రోజులలో (1927.30 నిర్మాణ కార్య 

కమం దెబ్బతింది. కాం(గసులో వెనుకటివలెనే కేంద్రంలోనూ, 

రాష్ట్రాలలోను చీలికలు ఎర్పడ్డాయి. మనం 1927 నాటి ముచ్చటలు 

తెలుసుకునే లోసల, గాం ధీగారివద్దకు తిరిగీ వచ్చే సందర్భంలో జరి 

గిన కొన్ని సంఘటనలను గురించి తెలుసుకుందాం. 

థి ప్రస సంద ర్శ నం 

గౌహతీనుంచి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు, స్వామీ (శద్దానంద హత్య 

విషయంలో సమాచార సంగహణ కోనమని, అచ్చటి సంఘటనలను 

గురించి స్వయంగా విచారిద్దామనే వాంఛ గలిగి ఢిల్లీ చేరుకున్నాను. 
నేను స్వామీజీ గృహానికి వెళ్ళాను. ఆయన కుమారుడు నాతో వచ్చి, 

హత్యకు సంబంధించిన సంగతులు చెపుతూ, ఆయా తావులన్నీ చూపిం 

చాడు. నిజానికి వారి గృహం ఒక పవిత్ర మైన యాత్రాస్థలం. అలా 

దానిని రూపొందించడం న్యాయమే. లాలా లజపతిరాయిగారూ 

స్వామీజీ కలిసే ఆర్యసమాజ కార్యక్రమాలు నిర్వహించేవారు. అజపతి 

రాయిగారు గౌహతీ కాంగెసులో పాల్గొనడానికి వస్తూ, దారిలో స్వామీజీ 

హత్యా విషయం వినడంతోనే విషాద భరిత హృదయంతో, ఆగని 
కస్నీటి కాల్వతో వెనక్కి మళ్ళారు. స్వామీజీని దొంగపోటు పొడిచి 

చంపారు. 

నాభా సమాచారం 

(బిటిష్ గవర్నమెంట్ వారితో నాభా మహారాజుగారికి వచ్చిన 

భేటీలో ఆయన, మోతీలాలు నెహూగారిని తమ న్యాయవాదిగా నిర్ణ 

యించుకుని, వారికి వకాలతు ఇచ్చారు. అప్పట్లో కేంద్ర శాసన సభా 

సభ్యుడుగా ఉంటూ ఉన్న సి. ఎస్, రంగయ్యరు మహారాజావారి ఆ ప్త 

మి(తుడు, సల హాదారుడూను. మహారాజావారికి మోతీలాల్ గారి కిచ్చిన 

T 22 
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వకాలతు రద్దుచేయాలనే ఊహ జనించింది. కాంగెను వేదికమీద ఈ 

నాభా విషయం చర్చకువచ్చి ఉంటె అది ఒక చికాకు పందాంగంగా 

తయార య్యేది. కాని ఈ విషయాన్ని కాంగాసు వేదిక పై చర్చ. 

సీయాంశంగా (పవేశశె పెట్ట కూడదని పట్టుపట్టిన గాంధీగారివల్ల, ఇది 

కాం(గైసులో చర్చకు రాలెదు. 

ఆఖరి రోజులలో నాభా మహారాజు, తనకు ఎవరివల్ల నై నా 

ఉపకారం జరుగుతుందేమోనన్న (భమతో, తోచిన వారి నందరినీ స సలహా 

అడిగేవాడు. శాసన సభలో ఈ విషయంలో నేను కొన్ని (ప్రశ్నలు 

వేశాను తర్వాత యీ కేసుకు సంబంధించిన పత్రాల నన్నింటినీ తిరిగే 

శాను. నుహారాజు చిన్నతనంలో చాలా స్వతంత్రంగా వ్యవహరించి, 

(బిట్ష వారితో తగాయిదాలు కొని తెచ్చుకున్నటున్నూ, ప స్వతంత్ర 

వ ర్రనమే ఈ తగాయిదాలకు మూల మనిస్నీ నాకు దృఢ విశ్వాసం కలి 

గింది, వీరి (ప్రత్యర్థి వీరికంచె శ క్తి పలుకుబడీ కలిగిన ఇంకొక 

మహారాజు. 

నేను శానన సభలో ఈ (ప్రనావన తీసుకువచ్చి చర్చనాగిస్తూన్న 

. రోజులలోనే, మద్రాసుకు రావలసి వచ్చింది. అప్పుడు నాధా మహా 

రాజు కొడై కౌనలు కొండలలో విశాంతి తీసుకుంటున్నారు. మహా 

రాజును నేను స్వయంగా కలుసుకుని సమాచారం అంతా (గ్రహించాను. 

ముఖ్యంగా నేను కేంద్ర శాసన సభలో పృచ్చచేసిన అంశాలన్నీ 

కుణ్లంగా పరిశీలించాను. ఆయన వాదన సరి అయినదీ, న్యాయమయినదీ 

అయినప్పటికీ (ప్రభుత్వంవారు తమ పట్టు విడువలేదు. 

మహారాజావారి వ స వెపు న్యాయం ఉన్నా, ఆయన వ్యాజ్యం వేయ 

డానికి ఇష్టపడలేదు. సక్కమార్షాల గుండా ఒత్తిడులు తీసుకున సే EE 

చాలని తలచాడు. మంచి హోదా, పలుకుబడీగల 3 పెద్దలను కలుసుకుని, 

వారి ద్వారా ప్రభుత్వం వారికి నచ్చచెప్పించి నట్ల యితే తనకు ఉపకారం 

జరుగుతుందని గట్టిగా నమ్మాడు, నిజానికి పలుకుబడీ, శక్తీ తమ 

కున్నదనుకునే వారంతా రాజావారి చుట్టూ చేరారు. ఆ పెదల (ప్రయ 
ళ్ 

త్నాలన్నీ విఫలం అయ్యాయి. ఆయన నమ్మిన వారెవఠూ లేశమాతు 
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మైన ఉపకార మైనా చేయలేకపోయారు. భార్య, బిడ్డలూ కూడా ఆయ 
“నకు దూరమయ్యారు. ఆయన ఎన్ని తంటాలు పడినా, ఎంత ఓ తిడిని 

తీసుకురాగలిగినా, చివరకు వారి అంత స్తుక్కు హుందాతనానికి "తగిన 
“క్షణ” కోసం వారిని (పః భుత్వంవారు ఇంగ్లాండు పంపించేశారు. మహి 

రాజావారు కొడై కానలు దాటి బయటికి రాకూడదన్న ఆంక్ష జారీచేశారు. 

18 
మదరాసులో ఏర్పడిన “బినామీ” మంతివర్గం 

1927 వ సంవత్సరారంభంలో 1926 నవంబరులో 

జరిగిన ఎన్నికలలో నెగ్గిన శాసన నభా సభ్యుల పథము 

సమావేశం జరిగింది. సభ్యులా సంవత్సరం (ప్రజాహితార్హం కౌన్ఫిల్లో 

(ప్రవేశ పెట్టదలచిన ముఖ్య విషయాలను గురించి చర్చించి __ 

Ml కాంగెసు వివిధ కక్షుల (క్రింద ఏర్పడి, కెంద్ర, రాష్ట్రి9య 

శాసన సభా సమావేశాలకు హోజరయి తీరాలనీ; 

2 మదాంసులో కాంగను పార్తీ పెద్దగా డాక్టర్ పి. సుబ్బ 

రాయన్ ముఖ్యమంత పదవి స్వీకరించి, ఒక “నినామీ” మంతి)ివర్గం 

ఏర్పడాలని; 

8 పార్ల మెంట్ మెంబర్గా షాకతాలీగారి రాక సందర్భంలో 

వారి పతకాల ఫలహారం, శాసన సభా భవనంలోనే ఏర్పాటు 

చేయాలనీ; 

4. శాసన సభ్యుడై న ఎస్, సి. మిశాిగారిని అరెస్టుచేసిన సంద 

ర్భంలో, మి(శా గారిని వెంటనే సభా మందిరంలో హోజరు పరచాలని 

మోతీలాల్ గారు శాసన సభలో (ప్రతిపాదించార నీ, దానిపై న తీవ9 మెన 

వాగ్వివాదం దుమారంగా లేచిందనీ, ఆంత హడావిడికి కారణం మోతీ 

లాల్ గారు ప వేళ పెట్టిన పృతిపాదన చరితారిత్మకమయినదనీ, అది 
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అమలునందున్న రాజనీతి స్వభావానికి విరుద్దమై ఒక నూతన సంప 

దాయ స్థాపనకు నాంది అనే కారణం వల్లనే వివాదం 'రేగిందనీ___ 

అందువలన, అఖిల భారత కాంగ్రెసు కమిటీవారు, రాజ్య 

తంత విధానంలో అవసర మైన మార్పులూ, చేర్పులు చేస్తూ, మన 

దేశానికి అనువై న పద్దతిని, ఒక నూతన రాజ్యత౦త9 విధానాన్ని 

రూపొందించాలనీ తీర్మానించారు. 

1927 అక్టోబరు 27 వ తేదీని అఖిల భారత కాంగసు కమిటీ 

వారు సమావేశ సరచిన ఐకమత్య మహానభవారు సాంఘిక సమస్యను 

గురించి చేసిన తీర్మానం మదరాసు కాంగెంసు (26. 12 1927) మహో 

సభలో సం వేళ పెట్టబడి ఆమోదించబడింది. కాగా ఈ దిగువ ఉద 

హరించిన అంశాలకు సంబంధించిన తీర్మానాలూ అంగీకరించబడ్డాయి: 

|, సెమన్ కమిషన్ “బాయికాట్ *కి నిర్ణయం; 

2. పండిత జవహర్లాల్ గారి స్వాతంత్య9 లక్ష్య తిపాదన; 

9. స్కీన్ కమిటీనుంచి మోతీలాల్ నెహూూరగారు తప్పుకొనుట; 

1, మద్రాసు శానన సభలో కొందరి సభ్యుల అసభ్య ప్రవర్తన 

మదరాసు శాసన సభలో కాంగెసుబలం 

ఆంధ, తమిళనాడు, మళయాళ, కన్నడ కాంగసు శాసన 

సభ్యులు శాసనసభలో “కాంగొసుపార్చి ని స్థాపించడము, అందులో 

ఆంధ, తమిళనాడు సభ్యులనే ఎక్కువగా కాంగ్రసు పార్టీ సభ్యులుగా 

ఎన్నుకోవడమూ జరిగింది. అప్పటి ఎన్నికలలో మదరాను రాష్ట్ర 

శాసన సభకు కాంగరిసు తరఫున 45 గురు ఎన్నిక అయారు. మొత్తం 

104 గురు సభ్యులు మాత్రమే కల మదాగిసు అసెంబ్లీలో పెద్దపార్షీ 

కాంగృసువారిడే. ద్వంద్వ ప్రభుత్వ విధానంలో మం|తులు పిజలకు 

పూచీదారులన్న విషయం ఒప్పుగోకపోయినా, బాహ్యాడ౦బరాలూ, 

ఆనమాయితీలు మాతం అమలు సరచారు. గవర్నరుగారు కౌంగెసు 

పార్టాయకుణ్ణ పిలిచి, మంత్రవర్తాన్ని ఏర్పరచవలసిందని కోరవలపి 

ఉంది. 
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అయితే కౌంగొసువారు పదవులు స్వీకరింపర న్నది బాహాటంగా 

అందరూ ఎరిగిన విషయము, కాంగ్రనసు మెజారిటీ వచ్చిన అన్ని 

రాష్ట్రాలలోనూ (మద్యొసుతో సహా న సహకార నిరాకరణమే వారి 

అశయం అయినా మంతి9పదవులను స్వీకరి స్తే ప్రజలకు ఉపకరించే 

సందర్భాలలో సహకరిస్తూ, గోడమీద పిల్లి వాటంగా సహకారమో, 
సహకార నిరాకరణమో సందర్భానుసారంగా అవలంబిస్తూ ఆ నాలుగు 

రాష్ట్రియ కాంగొసు కమిటీల ఆజ్ఞలు పాటించవలసి ఉంది. 

మామూలు పరిస్టితులలో దక్షిణ హిందూదేశానికి సంబంధించి 

నంతవరకూ, ఆ నాలుగు రాష్ట్రా లవారికీ, కాంగను మెజారిటీ వచ్చిన 

ఇతర రాషాల వారితోపాటు “పదవీ స్వీకార విషయంలో .చికాకులూ, 

చిక్కులూ లేనేలేవు. అన్నాం (గౌహతీ) కాంగ్రిను “మంతి సదవులు 

స్వీకరింసరాదు? అని ఆదేశం ఇచ్చే ఉంది. కాంగసుపార్తీ నీడరును 

పిలిచి, మంతులను ఎన్నుకుని, రాజ్యాంగాన్ని చేపట్టమని గవర్నరు 

ఆహ్వానిసాడన్న సంగతి అందరూ ఎరిగి ఉన్నదే. విళాఖపట్నవాపి, 

కీ ర్తిశేవులై న సి వి ఎస్. నర సింహరాజుగారు ఆనాడు కాంగ్రసు 

పార్టీ లీడరయిన కారణంగా, ఆయన్ని గవర్నరుగారు పిలిచి మంతుి 
లను ఎన్నుకుని, రాజ్యాంగాన్ని చేపట్టమని కోరినప్పుడు, తాను 
గవర్నరుగారి కోరికను మన్నించరాదని అప్పటికే ఆయనకు కాంగ్రను 

వారిచే హుకుం జారీ చేయబడింది. 

తెరవెనుక నాయకులు 

తమిళరాష్ట్ర నాయకులైన (శ్రీనివాసయ్యంగారు,_ రాజగోపా 
లాచారిగారు. పై కేమీ తేలలేదు. మంతిపదవులు స్వీకరించి, రాజ్యాం 

గాన్ని చేపట్టాలనే ఆశ తమకు లేదని స్రత్యత్తంగానూ, పరోక్షంగానూ 
చెప్పవలసిన విధి వారిపై ఉంది, కాంగ్రసుపార్తీ “పేరుమీద మంతి 

పదవులను స్వీకరించడానికి పీలులేకపోయినా, తమ సాంతపేరుమీద 

కాని పక్షంలో, ఏదో ఒక పేరుమీద, ఏదో ఒకవిధంగా “బినామీ 

మంతొపదవులనై నా స్వీకరించి తమ వాంఛలను తీర్చుకోవాలనే కోరిక 

ఆ యిరువురి నాయకులకూ మిక్కుటంగా ఉంది. 
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చృక్రవ ర్తుల రాజగోపాలాచారిగారికీ, ఎస్. (శ్రీనివానయ్యంగారికీ 
వారి హృదయాలలో మంత్రిపదవులను చేపట్టాలనే వాంఛ ఉన్నా, 
ఆంధ్రరాష్ట్ర శాసన సభ్యులను సంప్రదించకుండా వారంతట వారే తుది 

నిర్ణయం తీసుకోలేక పోయారు. అందువలన ఆం(ధ్రరాష్ట్రయ కౌం(గెసు 
కమిటీ అధ్యక్షునిగా నాతో వారు సం్యపతించవలసి ఉంది. 1927 జనవరిలో 
(శ్రీనివాసయ్యంగారు నన్ను వారి ఇంటికి ఆహ్వానించారు. వారింటి 

వద్దనే రెండుమూడు రోజులపాటు ఈ సంప్రతింపులు జరిగాయి. ఆఖరి 

రోజున జరిగిన తర్జన భర్జనలు తెల్ల వార గట్ల ని రి గంటల వరకూ 

నడిచాయి. నిజానికి అంతగా తర్షన భర్త్వనలు చేయవలసిన అవసరం 

ఉందని నేననుకోను. కాని నన్ను వారి ఉద్దేశానికి అనుకూలంగా 
తిప్పుకోవాలనే తాపతయంతోశే వారికి కాలం అంతా గడచిపోయింది. 

ప్రతి కౌర్కీ “కాంగసువారి ఆశయం అదికాదు. అన్న వక్కముక్క_తోనే 
నా అభిపాియం తెలిపెవాడిని. లాయరుగా ఆయనకి ఉన్న పితిభా, 
చాకచక్యమూ వగ రాలన్నీ, పాపం, ఆయన నాపై పియోగించారు. 
వారిపట్ల నేను కొరకరాని కొయ్యనే అయి ఆఖరు సారిగా మంతి 

పదవులు స్వీకరించడానికి నా సహకారం ఎంత మాతం ఉండదని 
స్పషపరిచాను, 

వారికీ మాత్రం ఎలాగయినా “బినామీ? మంత)వర్గం యేర్చర 
చాలనీ, ముఖ్యమంతి) గ - ఒక వ్యకిని ఎన్నుకోవాలనీ చాలా ఉబ 
లాటంగా ఉంది, కాంగ్రసు వారికి గర్భ విరోధి అనీ, ఆ ఎన్నికలలో 
కౌం[గెసువారిని గెలవసీయరాదని ఎన్నో రకాలుగా (ప్రయత్నాలు చేశా 

డనీ ఎరిగిఉన్న వారికి ఆ డాక్షల్ సుబ్బరాయన్ వారికెలా నచ్చాడో నా 
(ou cn 

కర్ణం కాలేదు. డా. సుబ్బరాయన్ కాం(గైనుకు ఎంతగానో ఉపకరిసాడు, 
అందువల్లనే స్వతం(త్రపార్టీ అని ఒకదానిని సృష్టించి, దానికి ఆయన్ని 
నాయకునిగా స్టికపరచామని (శ్రీనివాసయ్యంగారు నాతో చెప్పారు. 

నేను తీవంగా ప్రతిఘటించి, నా అసమ్మతిని స్పష్షం చెయ్యడం 
ల చేత, అలాంటి చర్య కాంగ్రెసుకు విదోహచర్యే అవుతుందని హెచ్చ 
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రించడంచెత వారు తమ (పయత్నంనుంచి నిరమించుకుంటార నే నేను 

భావించాను. 

డా॥ సుబ్బరాయన్ “స్వతంత్ర పార్ర్”” 
రు 

డాకర్ సుబ్బరాయన్ కు “స్వతం|త్ర పార్టీ అనే సొంతపారదీ 
లు ల్ 3 

యేదీ లేదు. ఆయన వెనకాల ఉన్న ఆ నలుగురూ, అధికారంలో 

ఎవరు ఉంటే వారి పార్టీ వారిగానే చెలామణీ అవుతూ, వారి వెనుకనే 

చేతులు నలుపుకుంటూ తిరిగరకం. కాని రాజగోపాలాచారిగారూ, 

(శ్రీనివాసయ్యం గారూ కూడో కాం(గైసుపార్ట్ యావత్తు సహకారమూ 

ఉంటుం దని హోమీ ఇచ్చారు. ఆ మద్దతు చూసుకుని, ఈవార్త 

ఆయన మెల్లిగా గవర్నర్ గారి చెవినివేప్కి తనకు కాంగ్రెసు వారి 

సహకొరం ఉంటుందనీ, తన సహచరులను తాను ఎంచుకుంటాననీ 

విశదపరచాడు. “స్వత౦ంతపార్లి మంత్రివరం” అన్న పేరుమీద ఆయన, 
లు nN 

మం(త్రులను ఎంచుకుని, రాజ్యాంగాన్ని చేపట్టారు. 

ఆంధ్రరాష్ట్రియ కాం(గెను కమిటీవారూ, మలబారువారూ, ఈ 

ఎర్పాట్ల కు మొదటినుంచీ వ్యతిరి కులే. బ్రిటిషు గవర్న్ మెంట్ వారి 

దృష్టిలోనూ, వారి ప్రత్యర్థుల "దృష్టిలోనూ, చేశీయులలోను కూడా 

కాం(గెసు ఎంత చులక నై. 'సోతుందోనన్న విచాకంగాని, ఆలోచనగాని 

ఆ అరవ నాయకుల కిరువురకూ లేకపోయింది, సూక్మ్మబుద్ధి, దూర 

దృష్టి గలవారని పేరున్న ఆ నాయకులు ప్రజల దృష్టిలో “కాంగెను 

ఎంత హీనమై పోతుందో తెలుసుకోలేక పోయారనలేము. పర్యవసా 

నాల (ప్రస శై కె వారికి పట్టలేదని మాత్రం అనవలసివస్తుంది. వారి హృద 

యాంతరాళాలలో పదవీవ్యామోహం బాగా నాటుకుపోయిన కారణంగా 

గత్యంతరంలేక వారు పెనాటకం అంతా ఆడవలసి వచ్చింది. 

కాంగెసు బురఖారాయళ్ళు 

రాజగోపాలాచారి (ప్రభృతులు ఆడిన ఈ నాటకంవల్ల వారికి 
గాంధీగారియందుగాని, వారి కార్యక్రమమందుగాని, వారి “సహాకార 
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నిరాకర అాద ఉద్యమాలయందుగాని ఏ విధమయిన విశ్వాసమూ ఉండి 

ఉండదనీ, విరోధ భావమే ఉండి ఉండాలనీ అనుకోక తస్పదు. 

స్వరాజ్య పార్టీ పేరుతో వ్యవహరించిన సి. ఆర్, దాస్-మోతీలార్ 

నెహూ, శ్రీ నివానయ్యంగారు మొదలై న వారు గాందీగారి ఉద్యమానికీ, 

వారి కార్యక్రమానికీ, మొత్రానికి వారీ విధానానిశే గొడ్డలి పెట్టుగా తమ 

“కౌన్సిల్ ఎంటీ” (పోగ్రాం రూపొందగలదన్న విషయం విస్మరించినట్లు 

(గాహ్యం అయింది. కాగా రాజగోపాలాచారిగారు శాసన సభా బహి 

ష్కార (పచారం రెండువానాలపాటు విరమించాల౦టూ 1020 పిటి 

వరిలో తెచ్చిన (ప్రతిపాదన, స్వరాజ్యపార్చివారివిధానానిక సహకరించింది, 
న్యాయానికి అత్యధిక సంఖ్యాకులయిన కాంగసువారు అనుసరించ 

దలచిన విధానానికి వ్యతి దేకభావాలు ఉండిఉం కే, వీరు కాం్యగెసు నుంచి 

తప్పుకుని తమకు ఇష్టమయిన ఏదో ఒక పేరుతో తమ కార్యక్రమాలు 

కొనసాగించుకుని ఉండవలసింది. కొని రెండునంవత్సరాలపాటు వారు 

పడిన తంటాలలో కాం(గాను సహశకరించందే ముందడుగు వేయజాల 

మనే సంగతి వారికి విశద మైంది. అంతే కాదు, కాం(గెసులోనే గనుక 

వారు ఉండదలి స్తే, వారికి కలిగిన పదవీ వ్యామోహం వారు వదులుకుని 
ఉండవలసింది. ఇటూ అటూ గాకుండా, హృదయాంతరాళంలో 

కాం(గసు విధానాలయందు నమ్మికలేక పోయినా, అవసరానికి తప్పని 

సరిగా కాం(గెసను బురఖా తగిలించుకుని నాటకమాడడమే స్వరాజ్యపార్టీ 

వారి మనోభావం అని తేలిపోయింరీం 

సర్వసాధారణంగా, (పపంళం మొత్తంమీద, “అధికారం మీద 

అంచగొండితనపు ఛాయ్మాపభావం సతక మానదని ఒప్పుకోక తప్పదు 

_ కదా! అందులో మాన్ ఫర్డ్ రాజ్యాంగ నంస్కరణలను అనుసరించి 

పదవులు చేపట్టిన నిరంకుళ మంతుల చేతులలో లాభాలు పొందాలనీ, 

హోదాలు సంపాదించాలనీ వాంఛించే కాం(గెసే తరులందరూ 

కాం(గెసు లో జేరడం సంభవించింది, పాపం, అలా బురఖాలు తగిలించు 

కున్నవారిలో ఇద్దరో, ముగ్గురో మాత్రమే మంతులవడానికి అవకాశం 

ఉంటుందని వారు తలవాదో లేదో గదా! ఎప్పుడయితే స్వరాజ్యపార్టీ 
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వారు తమ పార్టీకే రును “ కౌం(గాసు "పార్టీగా మార్చుకుని ఎన్నికలలోకి 

దిగారో, ఆనాడే చాలామంది కాంగె సేతరులకు తాము కాం(గను 

పార్చి లో చేరినట్ల యితే చులాగ్గా జయాన్ని సాధించవచ్చుననే నమ్మకం 

కుదిరింది. కార(గెను పిద్దాంతాలలో విశ్వాసంలేని ఎందరో మహాను 

భావులు సభ్యులుగా ఎన్నీకయి, కాంగెసు ఆదేశానుసారం శాసన 

సభలలో అవలంబించవలసిన విధానాలయందూ కార్య కమాలయంధూ 

ఎంతమాత్రమూ నమ్మకం లేకుండానే, కాయ్యగెసుపార్చీ సభ్యత్వాన్ని 

స్వీకరించారు. ఈ కార కాల వల్ల పార్టీలో సభ్యులు పెరిగారుగాని వారి 

_గుణగణాదులు, విధానాలూ ఎంతమా(తమూ మారలేదు. 

కౌం(గెసువారి పిలుపును మన్నించి వృత్తు తులను విసర్జించి; 

సహకార నిరాకరణ ఉద్యమంలో చేరి అనేక కష్టనష్టాలకు గురి అయి, 
త్యాగాలుచేసీ, నాయకులై న పెద్దలే స్వరాజ్యపార్టీ స్తాపించి, ఆ పార్టీలో 

డ్ తృమనాయకులుగా పరిగణింపటడిన ఆ పెద్దలే అధికార వ్యా మోహంతో 

ఏడాదితిరక్కుండానే కాం(గెసుకార్య క్ర మాదులలో మార్పులు తీసుకువచ్చి 

బురథారాయళ్ళ పొత్తుతో ఎలా దిగజారిపోయి, తమ పార్తీకి ఇంకా 

బలం చేకూర్చుకోవాలనే వాంఛతో అడ్డమయినవారినీ పార్టీలో చేర్చు 

కుని ఎలా పతనం అయ్యారో గ్రహించడం న్యాయం. నా సలహాను 

పాటించకుండా, వివిధ కార్యగెసు కమిటీల వారికి సకాలంలో సమా 

చారం అందజేయకుండా, ఆఖరికి సవ్యంగా ఏర్పడిన కాంగెసుపార్టివారి 

కై నా తెలియజేయకుండా ఒక “బినామీ మంత్రివర్గాన్ని చెన్నపట్నంలో 
నిలబెటారు, 

| ఉట 

శాసన సభలో కాంగగెసు పక్షం 
1927లో ఇంకా కాంగైసు (పెసిడెంటుగానే చెలామణీ అవు 

తూన్న (శ్రీనివాసయ్యంగారి ఇంటిలో, ఎన్నికలలో విజయాన్ని చేపట్ట 

గలిగిన కాంగెసు సభ్యులందరూ హాజరయ్యారు. వారు విశాఖపట్న 

వాసి సి. వి. ఎస్, నరపింహరాజుగారిని పార్తీనాయకునిగా, ఎస్. సత్య 
మూ ర్తిగారిని ఉపనాయకునిగా ఎన్నుకున్నారు. ఆ తర్వాత శాసనసభా 
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ధ్యకుడుగా ఎవరుంచి బాగుంటుందని మీమాంస వచ్చింది. కాంగెసే 
గనుక రాజ్యాంగాన్ని చేపట్టడానికి అంగీకరించి ఉండిఉం పే, ఎన్నుకో 

బడిన నాయకుడే ఏకవిగిని ముఖ్యమంత్రి అయ్యేవాడు. కాని ఇటువంటి * 
పద్దతులకు కాం(గెసు కార్యనిర్వాహణ విధానంలో తావే లేదుకవా! అందు 

వలననే తాను అధ్యక్షస్థానం వహిసానని నరసింహరాజుగారు ముందు 
కొచ్చారు, 

రౌంగెసు కార్యక్రమాన్ని సవ్యంగా నడప శ క్రిలెని పరిస్థితు 
లలో వారు ఒక బినామీ” మంత్రివర్గాన్ని యేర్పరచారు. కౌం్యగను 
ఆదేశాలకు విరుదంగా, దానికి అవసర నహకారం అందిసామన్నారు. 
మంతుల జీకాల విషయమూ, బడెటూ చర్చకు వచ్చిన సందర్భంలో 
సందిగ్గ స్థితిలో పడ్డారు. చేయగలిగింది లేక, కొంతమంది శాసనసభా 
(పాంగణం నుంచి వెలుపలకు వెళ్ళిపోయారు. ఈ (ప్రకారంగా బడ్జెటు 
చర్చ ఆరంభదశలోనే మ(దాసు శాసన సభ కాం గెసుఫార్తీవారు కాం 
సుకూ, దేశానికీకూడా (ద్రోహం చేశారు, 

మూలపడిన విశ్వాసరాహిత్య తీర్మానం 

ఇలాంటి పరిస్థితులలో కాం(గెసువారికి పార్టీని రద్దుచెసే అధి 
' కారం ఉందిగాని అల్లా జరుగలేదు. బొంబాయిలో జరిగిన (మె 15-16) 
అఫీల భారత కాం(గెను సంఘ సమావేశంలో మద్రాసు శాసన సభా 
సభ్యులుగా ఉంటూన్న కాం(గెసు వారిమీద ఉ. గోపాలమేనోన్ విశ్వాస 
రాహిత్య తీర్మానం తీసుకువచ్చాడు. ఇల్లా కాంగెసువారు పతనం 
అవడానికి మోతీలాల్ నె హూగారిదే బాధ్యత ఆన్నాడు. ఆయన పార్టీ 
నాయకుడు. పైగా “స్కాన్” కమిటీలోన్తూ ఇంపీరియల్ కౌన్సిలులోనూ 
సభ్యత్వం స్వీకరించడానికి ఒప్పుకున్నారు. గోపాలమేనోన్ తీసుకు 
వచ్చిన తీర్మానానికి శ్రీనివాసయ్యంగారు సవరణ (ప్రతిపాదించారు. 
ఒక ఉపసంఘం మదరాసు శాసన సభలోని కౌంగెను పక్ష సభ్యుల 
కార్యకలాపాల విషయమై విచారణ జరిపి, నివేదిక సమర్పించాలని 
ఆ సవరణ, ఏదోరకంగా కాలయాపన చేప్పి, విశ్వాసరాహిత్య తీర్మా 

~ 
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నాన్ని (ప్రక్కకు నెట్టాలనే అభిలాషతో యు_క్తియ క్రంగా చేయబడిన 
సవరణ తీర్మానం అది. 

ఈ పరిస్థితులలో మెంబర్హ ఆలోచనలన్నీ “సర్ జాన్ సెమన్" 

ఆధిపత్యాన్ని రానున్న రాయల్ “కమీషన్మీద కేం దీకరింప బడ్డాయి. 

నిజానికి హిందూదేశానికి “స సై మన్ కమిషన్” రావడానికి ఇంకా "ఏడాది 

గడువుంది. ఆయితేనేం, ప్రజాభిప్రాయాన్ని అన్యమార్షాలు పట్టించ 

డానికి, తర్జన భర్జన చేయవలసిన విళ్వాసరాహిత్యతీర్మానాన్ని మూలకు 

(తోయడానికి ఈ "సి మన్ కమీషన్ (ప్రసావనకి (పాముఖ్యం ఇస్తూ 

. మద్రాను శాసన సభలోని కౌం(గెసువారి పై రానున్న అభియోగాన్ని 

చల్లచల్లగా జార విడిచారు. 

"ఎల్లాగయితేనేం, మొ తానికి డాక్టరు సుబ్బరాయన్ గారి మంత్రి 

వర్షం, కాంగెసువారి స హకారంతో, పూరా మూడు సంవత్సరాలపాటు 

ఈడ్చుకుంటూ కొనసాగింది. 1929 ఆఖ౦ రోజులలో, ఉప్పు సత్యా 

(గ్రహం పేరుమీద కాం(గైెసువారి కందరికీ వచ్చిన “పిలుపు” కారణంగా 
అంత మయింది, 

19 
శాసన సభ్యుని నిర్భంధంపై 

కేం దసభలో సవాలు 

1928.29 బద్దయి మీటింగులో కాంగెసువారు మంతుల 

జీతాలకు వ్యతిరి క్త కంగా ఓటు చేయలేదు. అల్లా 

అల్లా కాం(గెసుపా ర్లీవారి సహకారంతో సాగిన ఆ మంత్రివర్గం 

యావత్తు భారత దేశంలోనూ అసంతృ ప్తి కలిగించింది. 

కేంద శాసన సభ సంగతులు 

కేంద్ర శాసన సభా సమాచారాలు కూడా కొంతవర కూ తెలుసు || 
కోడం న్యాయం కదా! యు. పి. లో. జరిగిన ఎన్నికలలో పూర్తి | 

ఇచచన కాడలా 7 నాల కా మనారా లా సాలా దా న గా 

PO యన లన TER ITE Ta ౯. FIRE NTT 

దాదా త తాతలు గా 

న 

నధ TTT TET TPC 
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అసజయం కలిగినా మేము ఆ కేంద్ర శాసన సభలో మొత్తం 
నలభై యిద్దరం ఉన్నాము. కెంద్ర ప్రభుత్వం ఛాయామాత్రంగానై. నా 

మం(శులను ఏర్పరచడం వగ రా కార్యకలాపాలలోకి దిగకుండా విది 

నిర్వహణను విస్మరించింది. “దేశ సౌభాగ్యానికి భిన్నమయిన (ప్రతిపాద 

నలు ఏవి నచ్చినా వాటిని చిత్తు చెయ్యాలన్న దే మా ఆశయం, 

కపటపు పార్లమెంటు 

మాదొక కపటప్ప పార్ల మెంట్ కదా! ముందుముందు నిజంగా 

రాజ్యాంగం చేపట్టవలసిన పరిస్టికులలో నడచుకోవలసిన తీరులకు ఈ 

రోజులలో నడుస్తూన్న వార్ష మెంటు విధానం కొంత అనుభవాన్ని 

సమకూర్చింది. సభ్యులూ, “నాయకులూ కూడా వాదోపవాదాలలోనూ, 
పార మెంటరీ విధానంలోనూ నేర్పరులయిన కలహ్మపియులుగా రూపొం 

దారు ఆంగ్ల దేశపు పై 9ంమినిష్టర్ల కంపే మోతీలాల్ న్నెహ్రభాగారు చాక 
చక్యంగా న్యవహరింపగల నేర్పరులని పేరుపడ్డారు. ఆంగ్ల దేశపు 
పార్త మెంటు మెంబర్ల కంచె మన సభ్యులకు సమ స్త సమాచాకములూ 

అందజేయబడడాన్ని "మనవారి హోదా ఎంతో "మెరుగ్గా ఉండేది. 

ఏ విషయాన్నయినా కుణ్లంగా తర్జన భర్జన చేయగలశ క్తి దనవారిక ది. 

మనవారి తెలివిశేటలూ వగ రా “ఎంత అఖండంగా ఉన్నా (పజల 

బాధ్యత [ప్రభుత్యం వారిది కానప్పుడు లాభ మెమిటి? కెందంలో ఉన్న 

కాంగసువారు ఇదివరకటికంటె ఎంతో ఎక్కువగా (ప్రభుత్వంవారి 

“నటనలనుబై టపెట్టగలిగారు. వాదోపవాదాలు చాలా పటుత్వంతోనూ, 

(చజాహృదయాన్ని చూరగొనేవిగానూ, రాజ్య తం(తాన్ని నడపగలిగేవి 

గానూ ఉండేవి. కేంద్ర శాసన సభలోని కాం గసు పార్టీ వారు (ప్రభుత్వం 

వారి “నటనా” విధానాన్ని వెనకటికం ప ఎంతో శ క్రియ కృులతో బైట 

పెట్టగలిగారు.. వాదోపవాదాలు చాలా ఉన్నతస్థాయిలో నడిచేవి. ఎల్ల 

స్పుడూ గవర్నమెంటు విధానాన్ని కించపరిచేవిగానే ఉండేవి. (పభుత్వం 

వారికి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పరిపాలన (పజల హ హ_స్సగతం చెయ్యక 

తప్పదని అర్థమయింది. 
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(పతికూల కక్షల దుష్ఫలితాలు 

నిజానికి కాం(గినుపార్తి వారే గనుక తమ విధానంలో నిబ్బరమూ 

నేర్చూ కనబరుస్తూ, (గ్రామాలలో నిర్మాణ కార్యక్రమం సరిగా కొన 

సాగించి ఉండిఉం టే, కొద్ది సంవత్సరాలలోనే అది బాగా బలాన్ని 

పుంజుకుని (పభుత్వంవారి ముక్కు నలిపి మరీ, అధికారం చేపట్టగలిగి 
ఉండేది. కేంద్రంలోనూ, రాష్ట్రాలలోనూ, అధిక సంభ్యాకులుగా ఎన్నిక 

అయిన కాం(గసువారు, గట్టిగా తలపెడితే దేశంలో ఉన్న జన బాహు 

ళ్యాన్ని సరిఅయిన త్రోవను నడపి, వారికి మంచి చెడ్డలు తెలిపి, 

(గామాలను పునర్నిర్మించడానికి వారు శానన సభ్యులుగా చేస్తూన్న 

చేవకు భంగం రాకుండానే, ఎన్నో విధాల దేశాన్ని పునరుద్దరించ గలిగి 

ఉండేవారు. 

కాని గాంధీగారి నాయకత్వాన నడుస్తూన్న నోఛంజర్లూ, మోతీ 

లాల్ నె హూగారిని అంటిపెట్టుకుని ఉన్న (పోఛంజర్లూ భిన్నాభిపాయులై 

ఉండడాన్ని, ఒకరి దృష్టికి ఆనింది రెండవవారికి అనకుండాపోయింది, 

నో చేంజర్లు శాసన సభల మూలంగా నూలు వడకడమూ, నేయిం 

చడములాంటి నిర్మాణ కార్యక లాపాలుగాని, హిందూ మహమ్మదీయ 

ఐకమత్య సాధనకు కృషిగాని చేయలేని స్థితిలోకి దిగజారారు. (పోఛెంజ 

ర్రెప్పుడూ నో ఛేంజర్లను అనుమాన దృష్టితోనే చూసేవారు. కాగా 
ఖాదీ కార్యక్రమం అంటే వారికి ఒకవిధమయిన అలసభావం ఉండేది, 

ఈ రెండు రకాల కాంగ్రెసు వారి మధ్యా నలుగుతూన్న జనం తాము 

ఏం చెయ్యాలో ఆరంకాని సితిలో ఉన్నారంటే ఆశ్చర్యపడనవసరం 
ఢా (థు 

లేదు. శాసన సభ్యులు (ప్రజలతో సంబంధ బాంధవ్యాలు లేనివారిలా, 

తటస్థ "విధానంగా (బ్రతకజొచ్చారు. ఈ పరిస్థితులలో నో ఛంజర్లు 

కౌన్సిల్ కార్యక్రమం ఎప్పుడు ఛిన్నాభిన్నం అవుతుందా, ఎప్పుడు 

సహకార నిరాకరణోద్యమం నాగిద్దామా అన్న ఆలోచనలో పడ్డారు. 

ఉస్పు సత్యాగహం కారణంగా శాసన సభ్యులను బై టకు వచ్చివెయ్యం 

డని ఆదేశం: ఇచ్చే పర్యంతమూ ఇలాగే నడిచింది. 

shuns Vee re OE PEDO mr ree 
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రాజ్యాంగ సంస్కరణల వాయిణా 

(బిటిషువారు బహు నేర్పరులు. మామూలుగా అవసరాన్నిబట్టి 

రాజ్యాంగంలో తీనుకు రావలసిన చిన్న చిన్న మార్పులను కూడా 

వాయిదాలు వేయడమూ, (పజలలో లేనిపోని ఆశలు కల్పించడమూ, 

హిందూ మహమ్మదీయ సరలూ, (బాహ్మణ (బాహ్న్మబేతర వివాదాలూ 

తలలె త్తకుండా రంప పాటి స్తీ చూపతాల అంటూ. వాటికి 

[ద్రోహం చెయ్యడమూ జరిగేవి. చురుక్కుమనిపించే మింటో _ మార్త 

సంస్కరణలు 1909 లో అమలు పరచి, మతావేశాలనూ, మత కలప 

అనూ తీవ్రతరం చేశారు. ఈ మత కలహాలు మాన్ ఫర్డ్ సంస్కరణల 

శ 

కాలం (1916. -17) లో మరీ ఉద్దుుతంగా జరిగాయి, అవి 1085 దాకా 

అల్లా అల్లా వేళ్ళు నాటుకుంటూనే ఉన్నాయి. అప్పుడు కళ్ల తుడుపుగా 
“గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్” అని ఒక చట్టాన్ని అమలు 

పరచి, దాని కొంద “పవిన్షియల్ అటానమీ” అనే విధానాన్ని 
అమలు పరిచారు. “ 

1926.30 ల మధ్య హిందూ మహమ్మదీయ కలహాలు ఏచేటా 

జరుగుతూ ఉండడమూ, పట్టపగలే వందలాది. అమాయిక (పజలు 

హత్యలకు గురి అవుతూండడమూ జరిగేది. అందు 1927 లో అట్టి 

హత కాండ మరీ ముమ్మరంగా నాగింది. లాహోరులో మే 

మాసంలో తీవ్రమయిన హిందూ మహమ్మదీయ న ౦ఘర్షణలు జరిగాయి. 

1926.30 ల మధ్య ఏటేటా ఉత్తర హిందూస్టానంలో అఖిల పక్ష 

సమావేశాలు జరగడమూ, అందు మత కలహాలు అంతం అవడానికి 
సూచనలు చేయబడడమూ, భారత దేశానికి అనువయిన కట్టుబాట్లతో 

“కాని ఎట్యూష' నొకటి తయారు చెయ్యడానికి ప్రయత్నాలు జరగడమూ 

మామాలయింది. 

(బిటి షువాది ప న్నా గం 

1926.27 లో భారత డేశపు రాజకీయ అవసరాలను గు రించి, 

వలపిన సలహా లివ్వడానిక్తి సూచనలు చెయ్యడానికి “నె సెమన్. కమి 
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షన్” ఇండియాకు రాగలదనే నాన్సుడు మాటలతో భారతీయులను 

సంతుష్టి పరచాలని ఆంగ్ల యులు ఒక పన్నాగం పన్నారు. మాంట్ 

ఫర్డు సంస్క_రణలను నిరాకరించి (తోసివేసిన కాం(గసువారు రాజ 

కీయంగా ముందడుగు వేయడానికి సన్నాహాలు చేయ కొచ్చారు. (బిటిషు 

వారికి కౌం(గెసువారి సూచనలు ఎప్పుడూ ఏకోళానా కూడా నచ్చలేదు. 
స్వరాజ్య పార్టీ నాయకులు సూచించిన ద్వంద్వ (ప్రభుత్వ విధాన (పతి 

పాదనలనయినా పరిశీలించాలనే వివేకం కూడా వారికున్నట్లు కనిపించి 

లేదు. ఈ పరిస్థితులను (గ్రహించి కాం(గసువారు 1926 లో గొహతీ 

కాంగెసులో ఫ్దవీ స్వీకారం చేయరాదసీ, మదరాసు కాం(గెనులో 

"సెమన్ కమిషనును బహిష్కురించాలనీ నిశ్చయించుకో నలసివచ్చింది. 

1921లో (పైన్ ఆఫ్ వేల్స్ బహిష్కరణ ఉద్యమం తర్వాత 1928. 

29 లలో "సె మన్ కమిషన్ బహిష్కరణ అన్నదే (బ్రహ్మాండ మయిన 

ఉద్యమంగా రూపొందింది. మదరాసు కాంగగెను, సైమన్ కమిషన్ 
భారత దేశంలో అడుగు పెట్టింది మొదలు (బహ్మాండయన బహిష్కం 

రణ ఉద్యమం సాగించాలని ఆదేశం ఇచ్చింది. వారు భారత దేశంలో 

అడుగుపె పెట్టిన నాడు దేశవ్యా ప్పంగా హా రాలు జరపాలనీ, వారు ఏ 

రాష్ట్రంలో, ఏ (ప్రదేశానికి వెళ్ళినా వారిని బహిష్కరించవలసిందే అని 

కాంగొసు మహాసభ నిశ్చయించింది. 

అద్భుతమైన ఆఅరంభ విజయం. 

మద్రాసు శాసన సభా కౌంగెసు పక్షం ఏర్పుడిన అనంతరం, 

అనగా ఫిబ్రవరిలో, నేనూ (శ్రీనివాసయ్యంగారూ కలిసి ఢిల్లీకి 

వెళ్ళాము. విఠల్ బాయ్ పటేల్ అధ్యక్షతను ఆరంభం అయిన కేంద 

శాసన సభ సమావేశం తొలి ఘట్టాలలో నే ఏర్పడిన ఉ(దేక పూరిత 

వాతావరణం భారతీయ దృష్టిని పూర్తిగా ఆకర్షించింది. సమావేశం 

నడచిన విధానం, సభ్యులు కనబరచిన నేర్పరితనం, కాం[గెను పార్తీ లో 

కుదిరిన ఏకత్వం (పజాహృదయంలో బాగా నాటుకు పోయాయి, 

బెంగాల్ నివాసి సత్యేం[ద్ర చంద్ర మి తాగారిని, ఆయన జెలులో. 
ఉండగానే కేంద్ర శాసన సభా సభ్యునిగా ఎన్నుకున్నారు. మితాగారు 

( 
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జైలులో ఉన్నప్పటికి, ఆయనకు సభా కార్యకలాపాలలో పాల్గొనే 

హక్కు ఉన్నదని కాంగెసు పార్టీ వారి వాదం. (ప్రభుత్వంవారు "నిర్ణ 

యించే విధానానికి అనుగుణంగా 'మి(తాగారు శానన సభా కార్య| కమా 

లలో పాలన గలిగే పర్యంతం సభ వాయిదా పడాలని పార్టీనాయకుడు 

స్వయంగా బక (పతిపాదన తీసుకువచ్చాడు, అసెంబ్లీ కార్యక్రమ నాయ 
కుడయిన నర్ అలెగ్జాండర్ మడ్డిమన్ ఆ తీర్మానాన్ని తీవ్రంగా (ప్రతి 

ఘటించాడు. మోతీలాల్ నె హూగారి వాదం చక్క_గా,మాంచి హుందాగా, 
తిరుగులేనిదిగా ఉండి, అలెగ్గాండర్ గారికి సమాధానం చెప్పడానికి 

మాటలు కరువయాయి. ఆయన తాను లేవదీసిన వాదానికి సిగు చెంద 
డానికి బదులు, ఆంగ్ల దేశంలో సౌస్ అఫ్ కౌమన్స్వారు శాసన సభ 

వారికి ప్రభుత్వాన్ని ట్ శీడిచెసే హక్కు_లేదనే ఆచారాన్ని పాటిసారు 

గనుక, ఆ పద్దతినే ఇక్కడ కూడా పాటించాలని వాదించారు. తర్వాత 
ఆ (పతిపాదన “ఓటుకు పెట్టబడింది, అన్నివర్గాల నాయకులూ, ఈ 

"విషయ నిరూపణలో ఉన్న “గాంధీర్యానికీ, అకర్షణకీ ముగ్గులయి, అను 

శు)తంగా వస్తూన్న ఆంగ్లెయ ఆచారానికి విరుద్ధంగానూ, తీర్మానానికి 

అనుకూలంగానూ ఓటు చేశారు. పద్దెనిమిది ఓట్ల ఆధిక్యంతో ఆ (ప్రతి 

పాదన నెగ్గింది, కాసి తమకు సభహిరి సూచనలను అమలు పరచి 

తీరాలనే అనుశాననం లేదు. కనుక, ఆ తీర్మానాన్ని అమలు పరచడం 
తమ విధి కాదంటూ పభుత్వం వారు తోంసివేశారు. 

ఏదో సాకుతో నెగ్గిన తీర్మానాన్ని ప్రభుత్వంవారు (తోసి 
పుచ్చిన కౌంగసువారి కది ఘనమైన విజయమే కదా! అందువల్ల 

దేశం అంతా ఉల్లాస పూరితం అయింది, ఆరంభంలోనే, ప్రథమ 

(ప్రయత్నంలోనే కౌంగెంసు వారికి లభించిన ఆ ఘన విజయానికి అనంద 
సాగరంలో ఓలలాడింది. కాంగెసుపార్షీ వారు కనబరచిన సంఘీభావా 
నిక్కీ చూపించిన కిమిక్షణకీ సతివారూ ఆశ్చర్య చకితులయ్యారు, 
నిష్పూబీగానూ, నిరంకుకంగానూ వ్యవహరిస్తూన్న (పభుత్వంవారూ, 

"సెక్రటరీ ఆఫ్ "సెట్ కూడా ఈ కాం గెంసు పార్టీ అన్నది మంచి క్రమ 
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కక్షణతోనూ, సకడ్ బందీగానూ ఏర్పడిందనీ, భారత దేశంలో ఇంత 
(బ్రహ్మాండమయిన పార్సీ ఇంకొక యేదీ లేదనీ (గ్రహించారు. 

అవబోధంతక్కు వైన (ప్రజ 

శాసన సభకో సందింధం ఉన్న రాజకీయ కౌంగసు నాయకు 

లంతా నిర్మాణ కార్య(క్రమంపట్ల చిన్నచూపు చూసి ఉండకపోతే, 

దేశమూ, దేశంలోని (గ్రామాలూ ఆ 1028-1080 మధ్య కాలంలో, 
పరిస్థితులను సరిగా గ౦హించి, సక౦మమయిన మార్గంలో పొందికగా 

ముందడుగు వేయగలిగి ఉండేవి. నాయకత్వం నో ఛేంజర్హ చేతిలో 
" ఉన్నా, కౌన్సిల్వారి చేతిలో ఉన్నా, (ప్రజలకు రాజకీయ విజ్ఞానం 

కలిగించ గలిగి ఉన్ననాడు, ప్రజలు తమ చేతులలోనే పూర్ణ మైన 
హక్కులున్నాయని, కౌన్సిల్స్వారూ, మంత్రులూ వారి క్షేమాన్ని 

కాంక్షించే పరిపాలన నిర్వహించవలసి ఉన్నదనీ, వె(సాయిగారితో 

సహా యావత్తు పరిపాలనా యంతాంగమూ వారి చెస్సు చేతులలోనే 
నడవవలసి ఉంటుందనీ (గహింప గలిగేవారు. 

కాసి ఓటర్ల దుర దృష్టం కొద్దీ, కాం(గనులోని ఇరుపక్తౌల 

వార్తూ ఎవరికి తోచిన విధంగా వారు ఏ దూర తీరాలకో కొట్టుకుని 

పోతూ వచ్చారు, 1924 చో బెల్గాం కౌం[గెసులో స్వరాజ్య పార్రీవారి 

చేతుల లోకి కౌంటగెసు వచ్చిందీ లగాయితు, ఏటేటా దిగజారోడ మే 

కనబడింది. ఎటొచ్చి 1926, 19880 సంవత్సరాల మధ్యకాలం 

లోనూ, దరిమిలానూ కూడా, ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడల్లా ఓట 

ర్లు ఏమేమో నూరిపోసపే ఆ చెప్పిందైనా ఓట్లు ఎల్లా 

వెయ్యాలి అన్న విషయం ( శేంద్రీ కృత మై ఉండేది. కనీ 

నిజానికి అది ఒక జాతి నిర్మాణానికి చాలని (ప్రబోధం. సహకార నిరా 
కరణ ఉద్యమం ఎప్పుడు ఆరంభమయినా అరెప్టిలూ, జై భ్భా తప్పవు 

గనుక, అక్కడే ఆ జై ళ్ళలోనే ఆ రెండు పార్టీ లవారికీ ఒకరి నొకరు 

123 
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(పేమించుకోవడానికై నా, ద్వేషించుకోవడానికై నా వీలుగా ఉండేది. 
ఇల్లాంటి అవకాశాలూ, సందర్భాలూ ఆ 1020-1880 సంవత్సరాల 

మధ్య వస్తూ ఉండేవి గనుక, పై విషయాలు ఆ నాలుగ దు సంవత్స 

రాలకు సంబంధించినవే అనుకోవచ్చును. 

20 
మారకప్పురేటు సెంచరాదని 
హాారాహెరారీ పోరాటం 

1927 నాటి శానన సభా కార్యకలాపాలవై పు మళ్ళీ ఒకసారి 
దృష్టి సారిద్దాం. ఆ రోజులలో మాకు కరెస్సీమీదా, 

రూపాయి మారకప్ప ఏలువలమీదా, రిజర్వుబ్యాంకి బిల్తుమీదా (ప్రభుత్వం 
వారు (ప్రవేశ పెట్టిన ప్రతిపాదనలమీద తర్జనభర్జన చెయ్యడం తప్పనిసరి 
అయింది. తర్హనభర్హన తప్పనిసరి అయికిదనడంకం చె, మంచి 
హుషారుగా సొగిందనడ మే న్యాయమే మో: 

రూపాయి మారకపు విలువలను గురించీ, ఎక్సేంజిని గురించీ, 
ఇండియా (ప్రభుత్వంవారిచ్చే ఆదేశాలను ఆ నాటి శాసన సభవారుగాని, 
రాజకీయ నాయకులుగాని అంతగా పట్టించుకోవలసిన అవసరం ఉండేది 
కాదు. ఆ విషయాలను కఠినమయిన చిక్కు సమస్యలుగా, కొరకరాని 
కొయ్యలుగా ఎంచి విస్మరించేవారు. ఎంతో అనుభవమూ, లోకజ్జానమూ 
ఉన్నవారికేగాని అర్థంగాని సమస్యలవి. ఆ జటిలమైన ఆరిక విష 
యాలను గురించి ఎంత చదివినా, ఇంకా ఎంతో ఉంటుంది కీలుసుకో 
వలసింది, లేకుంపే తబ్బిట్బె. ఆ సమస్యలు సరిగా అర్థంచేసుకుని 
వాటిమీద తర్గనభర్షనలు వస్తే నిలిచి మాట్లాడగలిగేవారు ఆ రోజుల్లో 
చాలా కొద్దిమందే ఉండేవారు. ఆ అల్ప సంథ్యాకులలో ఘనులు, 
(ప్రముఖులు అనదగినవారు సర్ పురుషో _త్తమవాస్ రఠాకూర్డాస్గారు. 
వారి తర్వాత అనండి, వారికి ముందే అనండి__జమ్నదాస్ మెహతా 
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గారొకరున్నారు. ఆ యిరువురూ పెద్ద వ్యాపార సంస్థల కధిపతులు. 

వాణిజ్యం వారి చేతులలో ఉండేది. అందువల్ల, తమకు సందింధించీ 

నంతవరకు, అంటే ఆ మారకపు విలువల మార్పులవల్ల తమ వ్యాపా 

రానికి ఏవయినా కష్టనష్టాలు వనాయేని అనుకున్నప్పుడు ఆ సమస్యల 

మీద వారు తర్జనభర్జనలు చేసే ఆంనేవారి లాభనష్టాల మేర కే 

నన్న మాట! శః ఇండియన్ aa చట్టబద్దం చేయడం," ఆ చట్టం 

లోని విషయాలపైన, దానినుంచి ఉత్పన్నమయ్యే విషయాలపైన 

 తర్చనభర్ణ్షనలు రావడం అన్నది 1908 నుంచీ ఉంది. దాని చరిత 

అంత “వెనక్కి వెళ్ళాలన్నమాట. నేను (వాసిన “హాందూదేశపు 

ఆర్హిక విధానము” (106120 Monetary System), 
“పపంచ ఆర్డిక విధానము” (World Monetary System) 
అన్న పు స్తకాలలో ఈ విషయాలు బాగా లోతుగా చర్చించి ఉన్నాను. 

ఆర్థిక (పతిపా దనల ఆంతర్యం 

ఇక్కడ ౪ 1927. 28 నాటి ఆర్థిక (ప్రతిపాదనలను గురించి 

కొంచెం విపులంగా. వివరినాను. దేశీయులకు నష్టదాయకంగానూ, 

తమకు లాభకరంగాను మారకప్ప విలువలు మార్చాలని (పభుత్వం 

వారికి బుద్దిపుట్టినప్పుడ ల్లా, వారొక జిత్తులమారి నాటకం ఆడేవారు. 

. ఆర్థిక విధానాన్ని చర్చించి, అవసర మైన్ సూచనలు చేయడానికంటూ 

“కరెన్సీ కమిషన్” అనేపేరున ఒక సంఘాన్ని నియమించి, వారి 
సూచనలను పాటి స్తున్నామనే వంకని, తమకు లాభదాయక మైన 

రీతిని (మనకు నష్టంవచ్చినా సరే మారకప్ప విలువలు మారుస్తూ 
ఉండేవారు. 

ఆనాడు మారకపు రేటు 1షి. 4 పెన్నీలు. “హిల్టన్ 

యంగ్ కమిటీ” వారు ఆగస్టు 26న విడుదల చేసిన రిపోర్డులో 
సూచించిన మారకపు రేటును 1 షి. 6 పె.లకు మార్చబోతున్నామని 
(ప్రభుత్వంవారు శాసన సభలో వెల్లడించారు. ఆ మార్చు ఆంగ్లే యుల 

కెంతో లాభదాయక మైందిగానూ, హైందవ వాణిజ్య (ప్రముఖులకూ, 
కర్గకులకూ ఎంతో నష్టాన్ని కలిగించేదిగానూ ఉంది, 
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1926 లో స్వరాజ్య పార్టీ వారు తమ కారక క్రమం (పకారం 

అసెంప్రి "వ్యవహారం నడవకుండా * “వాకౌట్” (ప్రదర్శనలు చే స్తున్నారు, 

ఆ అదనులో కరెన్సీ, రిజర్వుబ్యాంకి బిల్లులు (పవేళ పెట్టి సులువుగా 

ప్యాసు చేయించుకుందా మనుకున్నారు ప్రభుత్వంవారు, ఓక్క 

ఉదుటున వాటిని (ప్రవేశ పెట్టడమూ, చట్టంగా రూపొందించడమూ ' 
జరిగిపోతుందని భావించారు. స్వరాజ్య “పార్టీ వారు అసెంబ్లీ నుంచి 

బై టకు వచ్చేసినప్పుడు ఈ పని జరుగుతుందని ఊహించలేదు. కాని 

ఎస్పుడయితే (ప్రభుత్వంవారి పన్నాగం వారు ససికట్టారో ఆ కణాన్నే 

బిలబిల్లాడుతూ లోపలికి చక్కావచ్చారు. ప్రు బిల్లును (ప్రతిఘటిసారని 

వరికి” గ్రాహ్యం అవడాన్ని, తెలివిగా (క్రొ త్ర గ్ కౌన్సిల్ ఏర్పడే 

పర్యంతం దీనిని చర్చించరాదంటూ, (పభుక్వంవారే దానిని వాయిదా 

వెయ్యడానికి సిద్దపడ్డారు. 

ఊహాతితమైన కారణాలు 

1926 జనరల్ ఎన్నికల అనంతరం స్వరాజ్యపార్తీ మరింత 
(ప్రభుత్వంతోనూ, జాగరూకతతోనూ వ్యవహరించసాగింది. ఈ మారకప్ప 
"రేటును పెంచడానికి (ప్రభుత్వంవారు ఉటంకించిన కారణాలు చాలా 

వింతయినవీ, ఊహాతీతమయినవీను, ఈ బిల్లు (ప్రవేశ పెట్టక పూర్వం 

కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉంటూన్న మారకప్పరేటు “ రూపాయికి 

1 షి, 4 పెన్నీలు. సర్ బేసిల్ బాశెట్ (Sir Basil Backet) 
అప్పట్లో ఆర్తిక సభ్యుడు. ఆయన చాలా గట్టివాడు. మంచి వాగ్గాటి 

గలవాడు. శాసనసభలో అన్న స్వరాజ్య పార్టి వారు ఎంతటే, మనం 

చులాగ్గా దాటుకుపోతాం అనుకున్నాడాయన, "పాపం, ఆయన మాలో 

ఒక డజను మందిమి, అన్ని కోరాలనుంనీ ఆ, విషయాన్ని తర్జనభర్జన 

జేప్తి ఆట కటిసామని కలలోకూడా అనుకోలేదు. 

ఈ దేశపు (ప్రజల గతి ఏమయినా, తన దేశీయుల కేమలాభాలే 
చూసుకునే రకం సర్ బేసిల్. పెనాన్స్ మెంబర్గా కొ తగా నిర్మాణ 

మైన కౌన్సిల్లో రిజర్వు బ్యాంక బిల్లూ, ఎక్చేంజి బిల్లూ తయన (ప్రతిపా 
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దించాడు. మారకపు విలువలు పెంచాలి అన్న కరెన్సీ కమిటీ సిఫార్సు 
సవ్యమయిన నేనని రుజువు చెయ్యగల స్థితిలో ఆయన ఉన్నట్లు 

తోచలేదు. అలాంటప్పుడు ౨ బిల్లు (ప్రవేశ పెట్టకుండా ఉండవలసింది, 

కాని ప్రతిఘటన వస్తుందని తలచలేదుగా! కాగా, వారికి కావలసిన 

దల్తా డబ్బు! దానినీ. న్యాయంగా సంపాది స్తున్నట్లు కనబడేటట్టు 

చేయడమేగా (పధానం! కాస్సేపు మెంబర్లు నిద్రపోవడమో, బై టక 

వెళ్ళడ మో, పట్టించుకోకుండా కూచోవడమూ జరగాలి. అంతే. అది. 
చట్టం అయి ఊరుకుంటుంది. దానో అంతా న్యాయం అవుతుంది 

అన్నదే ఆయన తలంపు దానికోసమే ఆ తాపత్రయం. కాని కథ 

కాస్త అడ్డం తిరిగింది, అంతే! 

అప్పటికి అమలునందున్న మారకపు రేటు, ఏవయినా కొన్ని 

కారణాలచేత, కొంతకాలం పాటు 1షి, 4 పెలకు-1 షి. 6 పె. 

లకు మధ్య ఊగిసలాడి ఉంచే, వారు చేయదలచిన పని ఛాయా 

మా(తంగానై నా సవ్యం అయి ఉండేది. నిజానికి ఎంత కాలంగానో 

ఆ మారకపు విలువ 1 షి. 4 పె.ల దగ్గర అలాగే నిలిచిపోయింది. 

ఆ స్వత స్పిద్ధపు విలువ మారడానికీ, శేష్యా 'పెరగడానికీ మార్గాలేవీ 

కనబడని కరణంగా, ఆర్థిక సభ్యునికి స్వాభావికంగానో, అస్వోభావి 

. కంగానో.ఏదో ఒక పద్దతిని విలువ పెంచాలని బుద్ది పుట్టింది. నేను 

సర్ బేసిల్ని అడిగాను; “తమరు గత 12 మాసాలలోనూ అస్వాభావికంగా 

ఆ విలువని 4 షి. 6 పె.ల దగ్గర ఉంచడానికి నిజంగా ఎంత ఖర్చు 

పెట్టారని? “మస్ఫయికోట్ల 'భాపాయలు మాత్రమేనని చెప్పాడు... 

అస్వాభావికంగా పం|డెండు మాసాలపాటు ఆ విలువను అలా ఉంచ 

డానికి ముప్ఫయికోట్లు ఖర్చయి ఉంచే, ఇంతకాలంగా ఆ విలువను 

అల్లా నిలబెట్టడానికి “సన్నికో ట్ల యిందో గదా! .... తిరిగి నేను, ఆ 

మారకప్ప రేటు మార్చువల్ల దెబ్బతినే మన ఆ స్తులన్నింటి మీదా ఆ 

మార్పు అమలు జరిగిననాడు వచ్చే నషం ఏమాతం ఉంటుందని 
థి 

అడిగినప్పుడు, సుమారు 48 కోట్ల రూపాయ లుండవచ్చునని నమా 

ధానం ఇచ్చాడు. 
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కలిగ పరిణామాలు 

స్థూలంగా ఆ కరెన్సీ (ప్రతిపాదనల పరిణామాలు ఎంతవరకూ 

ఉంటాయా చదువరులకు కా స్త అర్థం అవడానికగాను ఈ విషయం 

ఇంత వివరంగా చెప్పాను. కేంద్రంలోనూ, రాష్ట్రాలలోనూ పన్నుల 

రూపకంగా కొంత డబ్బు వనూలు పరచి, కేవలం తమ బలగానికి 
జీత భత్యాల [క్రింద ఖర్చు పెట్టడానికి మాతమే కాదు ఇంగ్లీ షువారు 

ఇండియాని తమ చేతులలో పెట్టుకున్నది. వారికి ఈ పన్నుల వసూళ్ళ 
కోసం కొన్ని వేలమంది జీతగాళ్ళు (బతకడం కంపే ఎంతో విలవ 

యిందీ, ముఖ్యమయిందీ ఇంకొకటి ఉంది. ఎంతసేపూ వారికి కావల 

సింది ఇండియాతో వర్తక వాణిజ్యాల పెరుగుదల మాత్రమే. అదే 
అన్ని విధాలా తమకి వాంఛనీయమైన విషయం. ఆ వాణిజ్యాదుల రక్షణ 

కోసమే మిగతా తతంగమంతా. నిజంగా వారు మనతో సమాన 

ఫాయాలో వర్తక వాణీజ్యాలు సాగించి ఉంపే, మన పరిస్ధితి ఎంతో 

మెరుగ్గా ఉండేది. ఈ సీచమయిన వీదరికంతో దేశమూ, ప్రజలూ ఇలా 

ఇక్క_ట్ల పాలయ్యేవారు కాదు. | సా 

ఈ విషయాన్ని బాగా అర్హం చేసుకోవాలంశే దానిని కొంచెం 
లోతుగా పరిశీలించాలి. మారకపు విలువ 1షి॥ 4 పె॥ ల చొప్పున 

మన రైతు ఒక బస్తా సరుక్కీ 15 రూపాయలు సంపాదిస్తూ ఉంపే, 
అదే సరుక్కి మారకపు రేటు 1 షి॥ 6 పె॥లకు పెరిగిన కారణంగా 

మన రైతుకి మేది. రూ 18.541 లు మాతొమే. ఈ ఒక్క చిన్న. 
కారణంగా 1928 “నుంచీ ఏటా 40 కోట్ల మేరకు మనకు నష్టం అన్న 

మాట! అం'పే, ఇప్పటివరకూ (1941 వరకూ) మన రై తుకి వచ్చిన 
నష్షం ఎంతో తెలుసా! 40 ౪18, అంటె 520 కోట బ్ర న్నమాట! ఈ 

మదింపు 1925 లో మన దేశంనుంచి ఇంగ్ల డుకు ఎగుమతి ఆయిన 

సరుకు రు 818 కోట్ల విలువగలదని తేల్చిన అంకెపై ఆధార పడింది. 

మనకి ఈ నష్టాల సంగతి ఇల్లా ఉండగా, వారి దేశం నుంచి 

మన దేశానికి వచ్చే నరుకు (దిగుమతులు) సంగతి గమనిద్దాం, వారి 
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దేశానికి, వారి సరుక్కీ “చవక బజారుగా, వారి సరుకు అమ్మకానికి 

మన దేశం అమరాలి. ముఖ్యంగా, మనం సహకార నిరాకరణం కార 

అంగానూ, స్వదేశాభిమానంతోనూ పై దేశాలనుంచి. దిగుమతులు తగ్గిం 

చేస్తూ ఉంటే, పై రీతిని ధరల తగ్గింపు బేరంతో మన నెత్తిన ఎక్కువ 
సరుకు రుద్దడానికి వారు తంటాలు పడుతున్నా రన్నమాది. మారకపు 

రేటు విలువ హెచ్చింపుతో అల్లా వారు “ “బజార్ని” చేబడుతూ ఉంటే, 

మన (గామీణ పర్మిశమలూ, మన ఖాదీ ఉత్ప త్రీ, దాని అమ్మకమూ 

దెబ్బమీద దెబ్బ తింటాయన్న మాట. 

తవ వాదోపవాదాలు 

ఇన్ని విధాలుగా మనం నష్టపోతూ ఉంటే, రూపాయలలో 

జీతాలు పుచ్చుకునే ఆంగ్లే యులూ, రూపాయలలోనే లాభాలార్జిస్తూన్న 
ఆంగ్లేయ వర్తకులూ మునుపటివలె ఖర్చు పెట్టకుండా రూ 13.5.4 లకు 

రూ 15/.ల విలువగల పౌనును కొని, వారి వరుమానంతో మునుపటి 

కంచె ఎక్కువ పౌనులు కొనగలిగి, వారి బ్యాంకి నిలవలు పౌన్లలో 

అభివృద్ధి చేసుకో జొచ్చారు. అంతే కదా అంటూ ఈ వాదన అంతా 

= కెంద్ర శాసన నభా వేదికపై చేసేసరికి అది ఒక చరిత్రాత్మక వాదన 

అయింది. మా మితులు అన్ని వ పరను తర్షన భర్జన చేసి చూపిం 
చారు. నర్ పురషోత్త తమ దాస్ ఘన శ్యాందాస్ బిర్లా జమ్నదాస్ 

మెహతా మొదలై న వారంతా ఈ విషయాన్ని గురించి క్షుణ్ణంగా చది 

వారు. నేనూ, నా పరిశోధనను క్షుణ్ణంగా సాగించాను. 1908 నుంచీ 

వీలు చిక్కినప్పుడల్లా, స్వాభావికంగా ఉంటూ ఉన్న రేటును పెంచుతూ, 

ఆంగ దేశవాసులు అక్రమ లాభాలు సంపాదించా లన్నప్పుడల్లా, వారు 

అవలంబిస్తూ వచ్చిన పద్దతులన్నింటినీ ఎత్తి చూపించగలిగాను. 

ఆ తూర్పు ఇండియా కంపెనీ పరిపాలన దినాలలో వారి 

అక్కా౦టు పద్దతి అంతా బంగారు నక్షతం మార్కు పగోడాలన్నీ 

1 
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' వెండి రూపాయల [కిందకు మార్చుకోవడంతో సరిపోయేది. పగోడా 
విలువ 2కే రూపాయిలు ఉండేది. 

ఉభయపత్తెల వాదనలూ తీ(వరూవం దాల్చి, తారస్టాయినందు 

కున్నాయి. సర్ బేసిల్ వాదనలన్నీ వాగ్గాటి (పదర్శనలేగాని సరు 

కున్నవి కాదని తేలిపోయింది. ఎప్పటి కప్పుడు ఆయన వాదనలలోని 
లోట్లు ఎత్తి చూపించి, “వాటిలో దలంలేదు, అవి నిలువవు' అని నిరూ 

పించేశాం. పిజాభ్ని పాయం అంతా కాం(గైసుపార్తీ వెపూ ఆ పార్తీ త్రో 

చేతులు కలిపిన వారివై పూ మొగ్గిపోయింది. వాదనల మధ్య సర్ బేసిల్ 
రాజీ సూచనలు చెయ్యడం మంచిదనుకున్నా రు. రెండు ఉత్తరాలు 
(వాశాడు: ఒకటి నాక్కు రెండవది మొదటినుంచీ వాదన దాగా నడి 
పిస్తూన్న ఇంకొక మిత్రునికీను. ఆయన రాజీ (ప్రతిపాదనలు మాకు 
నచ్చని కారణంగా చర్చలు సాగాయి, 

ఓట్లకోసం డాన్స్ పార్టీలు 

(ప్రతిపాదనలు ఓటుకు పెట్టాలి కదా! తమ పక్షాన ఓట్లు కోస, 
మని (ప్రభుత్వం ఎన్నో ఎత్తులూ, జి త్తులూ ఉన యో గించవలసివచ్చింది. 
మా పక్షాన ఓటు వేసారనుకునే వారిలో గుండె దిటవులేనివారు ఉండం 
వచ్చు కదా! (పభుత్యంవారు ఆటువంటి వారినల్లా ఆశ్రయించారు. గవర్న 

మెంటు పార్టి వారు మా పార్టీ బలాన్ని “తగ్గించడానికి ఓటింగు 

ముందు రాతిళ్ళ డిన్నర్లు, విందులూ ఏరా ఎటు చేశారు. పాట కచేరీలు, 
డాన్స్ పార్టీలూ, బోగం మేళాలూ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. చదువరు 

లకు హుషార్! ఆళ్చర్యపోకుండా సంగతులు (గహించమని వారికి 
నా మనవి. 

ఆంగ్లేయులలో వృద్దులు. తామవలంబిస్తూన్న విధానాలన్నీ 
శాస్ర సమ్మతమేననీ, అటువంటి ర్తి ర్. పరిస్టితులలొ, వారి దేశంలో 
ఇరు పకొలవారూ ఓట్ల సంపాదనకు అవలంబించే సామాన్య సద్దతులనే 
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తాము అమలు జరుపుతున్నామనీ, ఇందులో అసాధారణ పద్దతులేవీ 

లేవనీ చెప్పారు. ఓటింగు జరిగే ముందు, మెంబర్లు లోపలికి" వెళ్ళే, 

ముఖన్వార౦ దగ్గిర "వేచి ఉండి, (పభుత్వ సభ్యులు. ఇకర సభ్యులను 

తమ పక్షానికి రావలసిందని ఎంతో ఒ తీడి చేశారు. కొంతమంది ఒంటి 

మీద చేతులు వేసికూడా తమ బూత్లోకి దారి జూపారు. రాజకీయ 

సమాచారాధికారి (Public Information Director) గా 
మెంబర్ల కు సలహా చెప్పి దారి చూపించవలసిన ఆసామీ (Whip గ్రా 

తనకున్న హోదాను దుర్వినియోగం చేస్తూన్న సందర్భాల నన్నింటినీ, 

సభాధ్యకుని దృష్టికి నేను తీసుకు రావలసి వచ్చింది. 

తటస్థుల దగా 

ఈ విధంగా (పభుత్యవారి కాన్వాసింగ్ తీవరూపం దొల్చ 

డంతో, మా (గూపునుంచి ఒకరిద్దరు మెంబర్లు జారిపోతా రదేమోననే 

భయం వేసింది. మెము భయపడినంతా జరిగింది. చివరికి గవర్న 

'మెంటువారికి 68 ఓటూ, మాకు 65 ఓటూ వచ్చాయి. తటసంగా 
లా ang) థి : 

ఉంటామన్న వారు గవర్నమెంటువారి ఒ త్రిడ్రికి లోనయి, మమ్మల్ని .. 
: దగా జేశారు. అది ఒక త్మీవాతి తీవచు మున పోటాపోటీ. మా కింకొక 

రెండు ఓటు వచ్చి ఉన్నా, వెసాయ్గారు తన ఓటు వేసి గలి 
గా న్ు య 

పించేవారు. 

అంత బలవ_త్తరమయిన (వభుత్వంకూడా, ఏ విధంగానె న్యా 

ఒక్క ఓటు మెజారిటీతోనై నా, నెగ్గాం అనిపించుకుని ముఖం ఎత్తు 
కుని తిరగడానికి ఎంత తాపత్రయ పడిందో! గవర్నమెంట్ నామ || 

మా(త్రంగా తన పరువు నిలబెట్టుకో గలిగిందంతే. దేశంలో అందరికీ |! 
గవర్న మెంటు పద్దతులూ, విధానాలూ బాగా అవగతమయాయి. (ప్రభుత్వ | 

విధాసాలు [పజాహృదయాన్ని గాయపరచాయి, (సభుత్వం రాజకీయంగా | i 

గెలిచినా, నై తికంగా దెబ్బతిందన్నమాట! 

C 

| 
J 
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సద్భుద్ధికో కానేకాదు 
a 

19275 ర్ వచ్చిన రెండవ పెద్ద సమస్య సై సెమన్ కమిషన్ 

నియామకంోభారత దేశానికి అనువైన రాజ్యాంగ చట్ట 
సవరణలూ, సంస్కరణలూ సూచించడానికని బ్రిటిష్ (ప్రభుత్వం వారు 

సె మన్ కమిష నొకటి వెయ్యడమూ, ఈ నాటకం సాగకుండా చూడా 

లని కౌంగెసు వారు తలచడంతో సైమన్ కమిషన్ బహిష్కరణ 

ఉద్యమం ఆరంభం కావడమూ జరిగాయి. అది ఈ రోజులలోనే ఎందు 

' కొచ్చింది? అసలు కమిషన్ని వెయ్యమని ఎవరు కోరారు? ఇలాంటి 
. (పశ్నలు ఈ సందర్భంలో చాలామంది వెయ్యడమూ, వారికి తోచిన 

| సమాధానం చెప్పడమూ జరిగింది, 

' గత యాభై _ అరవై సంవత్సరాల కాలంలో అనేక దేశాలు 

| సాధించిన విజయాలూ, సంపాదించిన సంస్క-రణాదులతో పోల్చి 

చూ స్తే. మన స్వాతంత్ర్య సమరం అనవసరంగా ఏంద్లూ పూండ్రూ 
వట్ట పటి ఏమీ సాధించకుండా నడుసోందేమో ననిపి స్తుంది, “మన జ్లాసక 

శక్తులు కుశలమే అవడాన్ని సెమన్ కమిషన్ విషయంలో ఉత్పన్న 

' మయిన రెండు (ప్రశ్నలకూ రకరకాల సమాధానాలు వచ్చాయి. 

కొంతమంది ఈ సెమన్ కమిషన్ అన్నది మనకి అనవసర 

' మయినది, నిరుపయు క్రమయినదీ అన్నారు. 1929 లో ఇంగ్ల ౦డులో 
: 

t ' జనరల్ ఎన్నికలు జరుగనై. ఉన్న సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని 

. విరమిస్తూన్న (ప్రభుత్వం తాము భారత దేశాన్ని గురించి ఎంతగానో 

..  ర్రద్ధ వహించి, దాని పురోభివృద్ధికి ఎంతో చేశామని అనిపించుకోవ 
డానికే ఈ కమిషన్ని వేశారని మరి కొంద రన్నారు.. 
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కన్సర్ వెటిప్ ల ఎత్తు 

దేశంలో అప్పట్లొ నడుస్తూన్న కన్సర్వేటివ్ * (ప్రభుత్వం జన 

రంజకంగా లేకపోవడాన్ని ఎన్నికలలో లేబర్ పార్టీ వారిదే పె చెయ్యి 

అయి, వారే రాజ్యపాలనలోకివచ్చి, ఆ వెంటనే హిందూ దేశానికి నేరుగా 

పూర్తి స్వాతంత్ర్యం ఇచ్చేసారేమోననే ఫీతి కన్చర్వేటివ్లకి కలిగింది. 

లోగడ ఉపన్యాసాలలో రా మ్సెమెక్డ్ నార్ లాంటి లేబర్ పార్సీ నాయకులు 

తమ అభ్మిపాయాలను ఆ (ప్రకారంగా వ్య క్రపరిచారు కూడాను. కన్న 

'ర్వేటివ్లకు భారత దేశానికి సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్యం ఇచ్చేసి చేతులు 

దులుపుకుని కూచోవడం ఇష్టంలేదు. అటువంటి పరిస్థితులు రాకుండా 

ఉండడానికి కన్సర్వేటివ్ (ప్రభుత్వంవారు ఈ కమిషనును ఏర్చురిచారు. 

ఈ కమిషనువారు తొందర తొందరగా తమ విచారణ ముగించి, చేసే 

సిఫార్సుల (ప్రకారం ఇండియాకి పూర్తిగా డెమినియన్ సెటస్ ఇవ్వ 

కుండా తంటాలు పడవచ్చు కదా అన్నదే వారి ఊహ. "కన్సర్వేటివ్ 

గవర్న్ మెంట్ వారికి కూడా “*భావొమీద దృష్టి లేకపోలేదు. కాని 
ఇండియా లేకపోతే ఇంగ్లండే లేదనే నమ్మకంతో ఉన్నవారు వారు. 

ఇండియాలో కూడా, వివిధ రాజకీయ సంఘాలవారు, రక 

రకాలుగా ఆశాభంగాలు పొంది, ఏదో ఒక రకంగా మనకు ఉపకరించే 

ఏ కొద్దిపాటి సూచనలనయినా ఇంగ్నీ మవారి నుంచి పిండి రాబట్టుకోవా 

లనీ, వారేమి ఇచ్చినా మహభాగేననీ అనుకుంటూన్న స్థితిలో ఉన్నారు. 

| పూర్వ రంగం 

గత పది సంవత్సరాలలోనూ రాజకీయ సమరంలో సంతో 

భాన్ని కలుగజేసే ఎన్నో నూతన విషయాలూ, పోకడలూ తలయె తాయి, 
వెనక 1917లో రాష్ట్రాలలో ద్వంద (పభుత్యపు చేర్చాల్లంటూ (టిటిషు 

స్త కన్సర్వేటివ్ లంకు మార్పులు ఇష్టం లేనివారనీ, లేబర్ 

పార్టీ అంచు (శామిక సంఘీయులు కశుక సానుభూతి కలిగి 

ఉంటారని లోకంలో పాలం, 
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వారు తయారు చేసిన సదకాలు చాలా అసంతృ ప్రికరంగా ఉన్నా, 
వాటిని 1921 లో (ప్రవేశ పెట్ట నారంభించారు. అదే రోజులలో సహ. 

కార నిరాకరణ, శాసన ధిక్కా_రాదీ ఉద్యమాలు ఆర ౦భించబడ్డాయి. 

1921కి పూర్వం, జనరల్ డయ్యర్ కారణంగా జలియన్ 

వాలాబాగ్ దురంతంలో వేలాది జనం క్రూరంగా భాంసింప బడ్డారు, 

కాని ఆ ఉదంతం ఆంగ్లే యుల దృష్టిలో న్యాయ సమ్మతమే అయింది. 

ఆ దుష్కృత్యాన్ని ' “సాహసో "'పేతంగా చేశాడని గౌరవ సూచకంగా 

ఆంగ యులు జనరల్ డయ్యర్ కు ఖడ (సదానం కూడా చేశారు, 

దేశంలో ఎంత తీవ్రమైన అసమ్మతి ప్రకటించబడ్డా “రౌలట్” చట్టం 

ప్యాసయింది. ఆ చట్టం అంతం అమ్యేుదాకా ధిక్కౌారాలూ, సవాళ్ళూ 

జరుగుతూనే వచ్చాయి. 

1918.20 సంవత్సరాలలో కాం(గెసు నాయకత్వం క్రమేణా 
గాందిగారి హస్తగతం అయింది. కాంగెస్కు భాషను (ప్రాతిపదికగా 

తీసుకుని, 21 భాషా రాష్ట్రాలుగా దేశాన్ని విభాగించింది. కాంగ్రెసు 

కమిటీవారు అతి సులభమైన, అతి వి పీరమెన పదకంతో, నాలుగు 
ఎవి సై రా 

అణాల చందాతో తమ సభ్యుల సంఖ్యను వృద్ది పొందించు కున్నారు. 

నిర్మాణ కార్యక్రమం . దేశవ్యా ప్ప పంగా అమలు" జరిగింది. పన్నెండు 

మాసాలలో నే ఉద్దుతంగానూూ, నిర్లుషంగానూ అమలు జరిగిపోయింది. 

ఆ నిర్మాణ కార్యక్రమం, సహాకార" నిరాకరణ ఉద్యమం హిందూ 

మహమ్మదీయ సంఘిభావంమీద ఆధారపడి అభివృద్ది గాంచాయి, 

స్వాతంత్రం కోసం నోరు తెరుచుకుని కూచున్న జన బాహు 

_ క్యాన్ని సక్రమ మార్గాన్ని నడపించడం కోసం, నిర్మాణ కార్యక్రమం 

"సవ్యంగా అమలు పరచడం కోసం ఒక కోటి రూపాయలు నిమిషాల 

మీద వసూలయ్యాయి. “ఒక్క సంవత్సర ౦పాటు (శమపడితే దేశంలో 

స్వాతం త్యం స్థాపించ గలుగుతాం. స్వాతం(త్యం ఒక్క. ఏడాది 

లోపల్నే వచ్చే స్తు సంది" అని అందరం నమ్మాం. ఈ ఆశతోనే, ఎన్నో 
ప సల మతాలకు చెందిన జనం అంతా, కాం(గసు పిలుపును మన్నించి, 
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(ప్రిన్స్ ఆఫ్ వేల్స్ రాకపట్ల డెశవ్యా పంగా నిరసన చూపిస్తూ (ప్రజలు 

ఆయన రాకను అనుకున్న దానికం ప ఎంతో విజయవంతంగా బహి 

ష్కరించారు. 

“వారీ వారా దురాగతం కారణంగా గాంధీగారు ఉద్యమాన్ని 

నిలుపు చెయ్యకుండా ఉండి ఉంపేనూ, లోలోపల స్వయంపాకాల 

వల్ల కాం గెనులో శీలికలు రాకుండా ఉండి ఉంటినూ, డొమినియన్ 

స్టేటస్ అన్నమాహపేమిటి. ఆ 1921 లో సంపూర్ణ స్వరాజ్యమె మనకు 

లభించి ఉండేది, (పిన్స్ ఆఫ్ వేల్స్ రాక సందర్భంలో దేశవ్యాప్త సంగా 

జరిగిన హరాలూ, ఆయన రాకను నిరసిసూ మనం చేసిన బహిష్యాూ_ 

రమూ, వైస్రాయ్ అంతటి వానికే రెలనుంచి బయటికి సామాను 

మోయడానికి రైల్వే పోర్టర్లు దొరక్కపోయిన తీరూ గమనించిన 
ఆంగ్ల యులకు = ఇక్కడి. వారికి, ఇంగ్లండ్లో వారికి కూడా- కను 

'విస్పయింది. భారత దేశానికి, జాతికీ విమోదనకాలం సమీపించింది, 

వారు స్వాత౦(త్యానికి అర్హులు అనే నమ్మిక పుట్టుకొచ్చింది. ఆనౌటి 

భారతీయ సమైక్య శక్తి యావత్తు (ప్రపంచాన్నీ ఊరి. 'ఖేష్ _ సెహ 
. బాస్, అనిపించింది. 

భే దోపాయం౦ 

జై లునుంచే దాస్. మోతీలాల్ గారలు గాందీగారిపై తిరుగుబాటు 

చేసి ఉండకపో కే, మనం కొద్దికాల మైనా ఐకమత్యం (ప్రదర్శించగలిగి 
ఉం కే_ పూర్ణ న్వరాజ్య గమ్యం కాకపోయినా, దాని దరిదాపుల్లోకి 

ఆ 1921. 2 సంవత్సరాలలోనే చేరి ఉండేవారం. ఆనాటి వె వై సాయ్ 
రీడింగ్ (ప్రభువు దేశీయులలోని సంఘీభావానికి విస్తుపోయి, 'విభ్రాంతు 

డయి, రాజీ సూచనలనే రొట్టి ముక్కని మాటువేసి జైలు గోడల 

మీదుగా విసిరాడు. నిజానికి గాంధీగారి ప్రమేయం లేకుండా ఆ ఇరు 

వురూ ఏమీ చెయ్యరేమో, అసలు చెయ్యలేరేమో అనుకుంటూనే ఆ 

సన్నుగడ పన్నాడు. అలా అనుకోకుండా విసిరిన ఊహో చాతుర్యపు 
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ఉచ్చుతో, కాం[గెసులో చీలికలు తేవడానికీ, గాందీగారిని అరెస్టు 

చెయ్యడానికీ ఆంగ్లేయులకు ఏలిచ్చింది. 

పైన చెప్పిన (ప్రకారం వై (సాయి, సెక్రటరీ ఆఫ్ సైట్ 

జాపిన చేతినుంచి ఆళామృతపు చుక్కలు రాల్బకుండానే కాంగెసు 

లోని స్వరాజ్యపార్టీ నాయకులను ఆళాపాశ బద్దుల్ని చేయగలిగారు. 

ఈ [ప్రకారంగా ఆ రెండు కాం(గైను విభాగాల మధ్య పొత్తు అన్నది 

కుదరకుండా 1924 నుంచి 1926 వరకూ అన్న మాశేమిటి, సుమారు 

1930 వరకూ కూడా, ఆపు చేయగలిగారు. ఈ తం(తం అంతా, 

ఇంగ్ల ండులో ఉన్న కన్సర్వేటివ్ గవర్న మెంట్ వారు చాకచక్యంతో, 
1921 నుంచి 1927 వరకూ, వెనకనుంచీ చక్కగా నడిపించగలిగారు. 

అం కేకాదు.. 1926 లో దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన ఎన్నికలలో 

కాం(గెసు సాధింఛిన విజయాలనూ గమనించారు. ఎనిమిది సంవత్స 

రాలపాటు కాం[గెసులోని స్వరాజ్యపార్తి వారిని ఆళాపాశ బద్దుల్ని చేసి 

విడిగా ఆడించినా ఉభయపడాలవారూ సన్నిహితంగా వచ్చి జాయింటుగా 

ఆంగ్ల పరిపాలనా విధానంమీద విరుచుకుపడబోతున్నారన్న సంగతీ 

(గహీంవారు, రాష్ట్ర కేంద శానన సభలలో కాం(గెసువారు చేస్తూన్న 

గడవిడలూ, చూపి స్తూన్న రాజకీయ త౦(తజ్ఞ తౌ, అవలంబిస్తూన్న విధా” 

నమూ గమనించి, మనం సందిగ్గప్టితిలో వసున్నాం, ఒక పెద్ద గండాన్ని 

ఎదుర్కోక తప్పదు అని గు రించారు. ఒకవేళ ఏ కారణంచేతనై. నా 

1929 తర్వాత ఇంగ్ల ౦డులో "జరగబోయే ఎన్నికలలో లేబర్ పార్టీ 

వారే అధి కారాన్ని చేపట్టగలిగి, భారత దేశానికి ఏదయినా ఇచ్చిపోతా 

రేమోనన్న బాధ పట్టుకుంది వారికి. తద్భాధా నివారణార్హం, ఇల్లా 

గయినా, ఒక అడ్డుపుల్ల 'వెయ్యలేకపోతామా అనే ధీమాతో వారు సెమన్ 

కమిషన్ని ఏర్పరచి మన నెత్రిని రుద్దడం సంభవించింది. ఇటువంటి 

కమిషన్ని చేసి, వారి అభి పాయాన్ని ఆంగ్ల (ప్రభుత్వం మన్నించక 

తప్పనిసరి అయ్యే ఏర్పాట్లు చేస్తి తద్వారా, హిందూదేళశానికి ఎవరైనా 
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ఉచ్చుతో, కాం్యగెనులో చీలికలు తేవడానికీ గాందీగారిని అఆరెసు 
లు 

చెయ్యడానికీ ఆంగ్రెయులకు వీలిచ్చింది. 

పైన చెప్పిన (ప్రకారం వె వై (సాయి సెక్రటరీ అఫ్ సైట్ 
జాపిన చేతినుంచి ఆళామృతపు చుక్కలు రాల్బకుండానే కాం(గెను 
లోని స్వరాజ్యపార్టీ నాయకులను ఆశాపాళ బద్దుల్ని చేయగలిగారు. 
ఈ (ప్రకారంగా ఆ రెండు కాంగ్రెసు విభాగాల మధ్య పొత్తు అన్నది 
కుదరకుండా 1924 నుంచి 1926 వరకూ అన్న మా'ేమిటి, సుమారు 
1080 వరకూ కూడా, ఆపు చేయగలిగారు. ఈ తం(తం అంతా, 
ఇంగ్ల ండులో ఉన్న కన్సర్వేటివ్ గవర్న మెంట్ వారు చాకచక్యంతో, | 
1921 నుంచి 1927 వరకూ, వెనకనుంచీ చక్కగా నడిపించగలిగారు. 

అంతేకాదు. 1926 లో దేశవ్యా_ప్పంగా జరిగిన ఎన్నికలలో 
కౌం(గెసు నాధింఛిన విజయాలనూ గమనించారు. ఎనిమిది సంవత్స 
రాలపాటు కౌం్యగెసులోని స్వ రాజ్యపార్టీ వారిని ఆశాపాశ బద్దుల్ని చేసి 
విడిగా ఆడించినా ఉభయపకాలవారూ సన్ని హితంగా వచ్చి జాయింటుగా 
ఆంగ్ల పరిపాలనా విధానంమఘీద విరుచుకుపడబోతున్నారన్న సంగతీ 
(గహీంవారు, రాష్ట్ర కేంద శాసన సభలలో కాం గనువారు చేస్తూన్న _. 
గడబిడలూ, చూపిస్తూన్న రాజకీయ తంత్రజ్ఞతా, అవలంబి స్తూన్న విధా *- ఇ 
నమూ గమనించి, మనం సందిగ్ధపితిలో వసున్నాం, ఒక పెద్ద గండాన్ని 
ఎదుర్కోక తప్పదు అని గు రించారు. ఒకవేళ ఏ కారణంచేతనై నా 
1929 తర్వాత ఇంగ్లండులో " జరగబోయే ఎన్నికలలో లేబర్ పార్టీ 
వారే అధికారాన్ని చేపట్టగలిగి, భారతదేశానికి ఏదయినా ఇచ్చిపోతా 
రేమో నన్న బాధ పట్టుకుంది వారికి. తద్చాధా నివారణార్ధం, ఇల్లా 
గయినా ఒక అడ్డుపుల్ల వెయ్యలేకపోతామా అనే ధీమాతో వారు నె సెమన్ 
కమిషన్ని ఏర్పరచి మన నె_తిని రుద్దడం సంభవించింది. ఇటువంటి 
కమిషన్ని వేసి, వారి అభి, ప్రాయాన్ని ఆంగ్ల ప్రభుత్వం మన్నించక 
తప్పనిసరి అయ్యే ఏర్పాట్లు చేసి, తద్వారా, హిందూదేళానికి ఎవరైనా 

నల ఎంతకు. 
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ఏదైనా ఇవ్వడానికి పూనుకునే రోజును ఎంత ఎక్కువ వెనక్కి నెట్ట 

గలిగితే అంత మంచిదని వారి ఆలోచన. 

"చావు తెలివి సమాచారం 

ఈ మాదిరి కమిషన్ని ఏర్పాటు చేద్దాం అన్న ఊహ, “చావు 

తెలివిలాాహకఠా త్తుగా పుట్టన కారణంచేత మన దెళానికి న్యాయంగా ఇవ్య 

వలసిన గడువు ఇవ్వకుండానే ఆ కమిషన్ని మన నెత్తిన రుద్దారు. భారతీ 

యులు తమని ఏ విధంగా అర్థం చేనుకుని, ఎటువంటి విమర్శలకు గురి 

చేసారో అని కూడా యోచించినట్లు లేదు. దేశంలో కలిగిన ఉద్రిక్త 

పరిస్తితులను శాంతపరచాలనే ఉద్దేశంతో ఏర్పరచే ఏ ఏ రాయల్ కమిష 

న్నయినా, ఆ కమిషన్ ఆశయము, దాని కిచ్చే అవకాశమూ, అది 

అవలంబించబోయే పద్దతి మొదలై నవేగానీ, ఆ కమిషన్లో ఫలానా 

ఫలానా వారుంటారన్న" విషయం కూడా ముందుగా తెలియచెయ్యందే 

ఎర్పరచడం సాధారణంగా జరగదు. ఉభయదేశాలలోనూ లభ్యమైన 

నాొక్ష్యాలవలన, ఈ కమిషన్ని ఏర్పరచిన యోధులు (Constitu- 

tion Commission) వై విషయా లన్నింటిలోనూ తప్పటడు 

గులు వేస్తూనే దీనిని నియమించినట్లు కనబడుతుంది. వేసే కమిషన్ల కు 

(ప్రాతిపదికగా పాటించవలసిన (ప్రధాన సూూతంగా ఆ కమిషన్లో భారతీ 

యుల పర్లు కూడా కొన్ని ఉండాలి అన్న దృ షే వారికి లేకపోయింది. 

ఈ దేశీయుల నామాలు కొన్ని ఆ కమిషన్లో ఉండి ఉంచే, ద్వంద 

ప్రభుత్వపు చర్చాట్లు ఏ విధంగా పరిణమించాయో నరిగా అంచనా 
'వేసుకోవడానికై నా ' వారికి వీలుండేది. ఈ చిన్న పొరపానే దేశంలోని 

అన్ని వర్గాలవారూ ఒక్క తాటిమీదకు వచ్చి, కమిషన్వారి రాకను ' 

బహిష్క_రించాలనే నిర్ణయానికి రావడానికి సహాయం చేసింది. 

ఇర్విన్ | పకటన 

ఈ కమిషనుకు సంబంధించిన ఉదేశాలూ, ఆ దేశాలూ, నాయీ 

లాంటివి కా స్ప స్ట విచాగిద్దాం. ఇర్విన్ (పభువు విడుదల చేసిన ఒక, (పకట 
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నలో సెమన్ కమిషన్ వారవలంబింపవలసిన విధానమూ, పద్దతీ, 

మొదలై నవి ఏవీ రాయల్ కమిషన్వారు నిర్హ్ణయించలేదని ఒప్పుకున్నారు. 

అంతేకాదు, ఎలక్త యిన కేంద శాసన సభ్యులూ, కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైట్ 

వారూ కలసి ఒక జాయంట్ కమిటిగా ఏర్పడి, ఆ రాయల్ కమిషన్ 

వారితోపాటు (ప్రయాణం చేసి సాక్ష్యాన్ని సేకరించి, సైమన్ కమిషన్ 

వారి పరిశీలన నిమి త్రమో, సూచన (ప్రాయమైన సలహాగానో, వారు 

యే దృష్టితో స్వీకరించినా తమ" అభి పాయాన్ని మాతం అందజేయ 

డానికి తాపుందని వె వై (నాయిగారు ఒప్పుకున్నాను. 

లార్డ్ ఇర్వినూ, ఆంగ గ రాజ్య తం(త్రజ్ఞాలూ కూడా తాము తప్పే 

చేశామని ఒప్పుకున్నారు. కాని ఇవి యేవీ కూడా భారత నాయకులకు 

సంతృ ప్రిని కలుగచేయలేదు. వేయబోయే ఇండియన్ సబ్ కమిటీ 
వారు కేవలం ఎ సెన్సర్హ-యి, బొమ్మలలాగ జరుగుతూన్న కర్మకాండను 

పీక్షిస్తూ ఉంటారన్న మాట. వీరి అధి పాయంతో వారికి ఎటువంటి 

సంబంధమూ ఉండకపోవచ్చునం కే పరిస్టితి ఎల్లా ఉంటుందో ఆలో 

చించండి. విషమించకుండా ఏలా ఉంటుంది? 

భారత దేశంలో అడుగు పెట్టిన మూడవనాడు సర్ జాన్ సై మన్ 
(దరిమిలా లార్జ్ అయ్యాడు) వై(సాయ్ ఇర్విన్ పేర (వ్రాసిన ఒక 

లేఖ ఆధారంగా, ఇర్విన్ (ప్రభువు ఈ సూచన చేశాడు. ఆ ఉత్తరంలో 
సైమన్ గారు ఏమని (వ్రాశారం'పే= సెంటల్ అసెంబ్లి లోనూ, కౌన్సిల్ 
లోనూ ఉండే సభ్యులనుంచి, ఏడ్డురు సభ్యులు ఒక ఉప సంఘంగా 
ఎర్పడవచ్చుననీ, తమ సంఖ్య ఆరు నొక్కటవడాన్ని వారూ ఏడ్డురు 
ఉండడం న్యాయమనీ, వారు తమతో సమానస్థాయిలో నే పర్యటిస్తూ 
సాక్ష్య సేకరణ చెయ్యవచ్చుననీ, రాష్ట్రాలలో ఉండే శానన సభ్యులు 
కూడా అదె (ప్రకారం ఉస సంఘాలను ఏర్పరచుకుని రాయల్ కమిషన్ 
వారికి సహకారులుగా ఉండవచ్చుననీ. = 
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దేశీయుల నిరసన భావం 

ఈ ఉ తరమూ, వె వై స్రాయిగారి (పకటనా పరిస్థితిని మెరుగు 

పరచడానికి బదులు దేశంలో నాటుకున్న అనుమాన వీజౌనికి మరింత 

దోహదం చేశాయి. ఎన్ని విధాలుగా అశ చూపించి పురికొల్పాలను 

కున్నా, అసెంబీలో ఉన్న కాంగెను పారీ వారు ఎంతమా[తం 
య లు 

చలించలేదు. సహకరించడానికి ముందడుగు వెయ్యలేదు. ఇంత అను 
భవం ఉన్న వై _సాయిగారూ, ఆంగ్ల కాబినెట్ మం(తులూ కూడా 

ఏదో ఇంత “ఎరి చూపి భారతీయుల నోరు కట్టుపడుతుందని ఎల్లా తల 

చారో అర్థం కాలేదు. 

చెన్న పట్నంలోని జస్టిస్ పార్టీవారు మినహా, భారతదేశంలోని 

వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన పార్టీల వారందరూ, పేరు బడ్డ యావన్మంది 

నాయకులూ |ద్రిటిమ (ప్రభుత్వంవారి భావాన్నీ, హృదయాన్నీ కూడా 

శంకించారు. అందులో జనరల్ ఎన్నికలు ముందు పెట్టుకుని, ఇలాంటి 

కమిషన్ని ఆంగ్లేయులు ఏర్చరచడాన్ని (ప్రతివారూ గర్వించారు. 

పెద్దలు చాలామంది కమిషన్పట నిరసన తెలిపారు. 

దేశం యావత్తూ ఒకే విధంగా వ్యతిరేకంగా ఉన్నా, ఎలాగో 

ఒకలాగు ఆ (చదు మా(త్రని భారత దేశీయుల చేత మింగించి తీరతాం 

అన్న పట్టుదలమీదనె ఆంగ్ల యులున్నారు. వై సాయికి దేశం ఎంత 

విగిమీద ఉన్నదీ పూ_ర్టిగా 'తెలుసు. 1927 డిసె ంబర్లో ఈ: కమిషన్ 

బాయ్కాట్ (ప్రధాన ఉదేశంగా, చెన్నపట్నంలో కాంటగెస్ జరుగనున్న 

దన్న సంగతి తెలుసును. వెనుకటి వై (స్రాయ్ రీడింగ్ కాలంలో ఎంత 

బిరుమీద, ఏకగ్రీవంగా యావత్తు దేశమూ (ప్రిన్స్ ఆఫ్ వేల్స్ రాకను 

బహిష్యు రించిందో ఇర్విన్ ఎరగనిది కాదు. తన ఏలుబడి కాలంలో ఈ 

సైమన్ కమిషన్ బహిష్కరణ ఆన్నది ఎంత తీ వంగా ఉంటుందో 

కూడా ఇర్విను (ప్రభువు ఊహించుకునే ఉన్నాడు. 
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వమసాయిగారి విన్నపాలు 

కాని ఆయనా సెక్రటరీ ఆఫ్ సైట్ లార్ బక్కెన్ హెడూ 
ఠలు (a) Qa 

సెమన్ కమిషన్ వారి యాత్ర సుగమం చేసి తీరాలనే సట్టుదలమీద 

ఉన్నారు. డిసెంబరు 27 న కాంగెసేవారు సెమన్ కమిషన్ “చాయ 

కాట్” తీర్మానం ప్యాను చేయడం కోసమె మదాసులో కలు స్తున్నా 

రన్న సంగతి ఎరిగిఉన్న ఇర్విన్ (ప్రభువు నవంబర్ మొదటి వారంలో 

కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలమీద భారతీయ నాయకులందరితోటీ సం(ప్ర 

దించడానికి తాను సిద్దంగా ఉన్నానసీ తెలియసరిచారు. అప్పట్లో 

'సెంటల్ అసెంబ్లీలో కార్యకలాపాలు సాగుతున్నాయి. అసెంబ్లీ 

నడుసోందన్నమాట! ఈ పిలుపు 'సెంటల్ అసెంబ్లీలో ఉన్న సభ్యులం 

దరికీ అందజేయబడింది. సైమన్ కమిషన్ విషయంలో సహకారం. 
అర్థించడం కోసమే ఈ పిలుప్ప వచ్చిందన్న సంగతి అందరూ 

ఎరిగిన దే. కాం(గెసివారు వై (స్రాయెగారి పిలుపును మన్నించి, వారితో 

సంప్రతించడానికి ఎప్పుడూ నన్నద్దులుగా లేరు. కాని గాంధీగారు 
ఆయన్ని కలుసుకుని తన మనోగత అభిప్రాయాన్ని సువ్యక్తం 
చేశారు, 

ఇది జరిగాక కూడా వె సాయ్గారు నాయకులనీ, (ప్రజలను 

కూడా రాయల్ కమిషన్ వారి సంచార కార్యక్రమంతో సహకరించమని 
కోరుతూ ఒక విన్నపాన్ని (ప్రకటించాడు. ఒక్క దేశీయుడికి కూడి 

అందులో సాధనం లేని ఆ కమిషన్ దేశవ్యా ప్పంగా బహిష్కరించ 
బడింది. 

వై (సాయ్గారు ఇంకో విన్నపాన్ని (ప్రకటించాడు. (పజలచేత 

ఎన్నుకొనబడి సెం(టల్ అసెంనీ లోనూ, రాష్ట్ర అసెంవీ లలోనూ 
గా లు ౧ 

రాష్ట్ర అసెంబీల లోనూ ఉంటున్న నాయకులు చెప్పింది (సజాభి 

(ప్రాయంగా స్వీకరించి, దానిని పరిశీలించి, వారి సదభిప్రాయాలను 
మన్నించి, ఉభయ దేశాల మధ్యా సుహృద్భావం 'పెంపొందినూ దేశీ 

నూ 
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యుల కోర్కెలను మన్నించే సదుద్దేశంతోనే (బ్రిటిమవారు కమిషన్ని 

నిరయించారు గావున, ఆ కమిషను వారిని కలుసుకుని సం|పతించడం 

దేశీయుల కేన లాభాల శకేననీ సూచించారు. వై (సాయిగారి విన్నపాలన్నీ 

బుట్టదాఖలయ్యాయి. 

'వఐవీషణాయిలు” 

కాని (పతి దేశంలోనూ కొంతమంది విఖిషణాయి లుంటూ 

ఉంటారుకదా! ఆ విఫీషకాయిలు తమ చెశాన్ని మట్టు పెట్టడానికి ఎప్పుడూ 

రెడియే. అలాంటి వారు కొందరు కమిషన్ వారిని కలిశారు. తదితరు 

లెవ్వరూ వారి ముఖం చూడలేదు. 

డా॥ అన్సారీగారి అధ్యక్షతను 1927 డిసెంబర్ ఆఖరి రోజులలో 

మదరాసులో కాం[గెను మహానభ జరిగినప్పుడు, సెమన్ కమిషన్ని 

బాయ్కాట్ చేయవలసిందన్న తీర్మానం ఆమోదించబడింది. కమిషన్ 

వారికి ఎలాంటి సహకారమూ ఇవ్వరాదనీ, వారి విచారణ సందర్భంలో 

వారికెలాంటి సమాచారమూ అందజేయరాదనే దెశవ్యా ప్రంగానూ, విశదం 

గానూ కౌంటగెసు సంస్థ | లన్నిటికీ, (పజానీకానికీ కాం(గనసువారు 

విజ్ఞప్త లు చేశారు. కమిషన్వారు దొంబాయిరేవులో దిగిననాడే దేశ 

వ్యాప సంగా హరాల్ జరపాలనీ, వారు ఏ (పాంతానికి వెళ్ళినా వారిరాక 

పట్ల అసమ్మతి "సూచకంగా ఆ (పాంతీయులు తగు (ప్రదర్శనలు జరపా 

లనీ, దేశవ్యాప్త పంగా సూచనలు ఇవ్వబడ్డాయి. అసెంబ్లీ మెంబర్ల 

కందరికీ, కమిషన్వారికి ఏ విధమైన సహకారాన్నీ అందజేయరాదంటూ 

ఆదేశాలు వెళ్ళాయి. వీలయినప్పుడల్లా, వీలయిన విధంగా, వారి రాక 

పట్ల అసమ్మతి [పకటించాలని కూడా సూచనలు ఇవ్వబడ్డాయి: 

(బిటిమవారి ఆశ 

సెక్రటరీ ఆఫ్ సైట్ కూ, (బిటిమ క్యాబినెట్ వారికీ, గవర్నర్ల కూ 

కూడా (పజాహృదయం పూరిగా తెలిసే ఉంది. వారందరూ 1921లో 

(ప్రిన్స్ ఆఫ్ వేల్స్ ఏవిధంగా బహిష్కరించబడ్డాడో ఎరిగే ఉన్నా, 
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ఎంత అణిచి పెట్టనా, కాం(గెసులో నీలికలు తీసుకొని వచ్చేందుకు 

యత్నించడంతో ఎన్ని చేయగలిగినా, కాం(స్నించి పిలుపు వచ్చేసరికి 

(ప్రజలూ, నాయకులూ కలిసి ఎటువంటి త్యాగాల నయినా చేయడానికీ 

సన్నద్దులవుతారన్నది వారు ఎరగందికాదు. అయినా కాం(గెసులో 

చీలికలు కేగలం అనే దీమా వారికుంది. కాగా, (ప్రజలకు కావలసిన 

“బోధి జరగలేదనీ, వారి ఐకమత్యానికి చేయవలసిన కృషి మృగ్యమెననీ, 

నిర్మాణ కార్యక్రమం అసలు పనే చెయ్యడం లేదనీ, ఈ సరిస్టితులలో 

సెమన్ కమిషన్ బాయికొట్ అన్నది నిస్సంశయంగా విఫలం అయ్యి 

తీరుతుందనీ వారు భావించారు. 

(ప్రజలు అక్షరాస్యులు కారనీ, తాము జరిపించిన దారుణకాండ 

లన్నీ వారి మనస్సుల్లో భయోత్పాతాన్ని ఇంకా పచ్చగానే ఉంచి ఉంటా 

యని టబ్రిటిషువారి నమ్మిక. నిజమే. నిర్మాణ కార్యక్రమాలేవీ కొన 

సాగని పరిస్థితులలో (ప్రభుత్వంవారు అల్లా తలచడంలో ఆశ్చర్యం 
లేదు. కాని వారికి భారత పొరులయొక్క_ అఖండ శ్ర నరనరాల 

లోనూ నాటుకుపోయిన వారి అహింనాతత్వం, అహింసామార్షాన్నే 

. దేనినయినా సాధించగలమనే వారి అచంచల విశ్వాసం అర్హం అయి 

_ ఉండవు, అక్షరాస్యులూ, నిరక్షర కుకులూ అన్న పదాలకు చెప్పబడే 

అర్జాలు ఏవయినా, (ప్రజాబాహుళ్య్ళం మాతం, కమిషన్వారు దేశంలో 

అడుగుపెట్టిన ఆ మొదటిరోజునుంచీ అవసరమియిన త్యాగాల కన్నిం 

టికీ సంసిద్దులయ్యే ఉన్నారు. అందుకు నిరక్షరాన్యతగాని, శిక్షణ లోపం 
గాని అడ్డురాలేదు. 

ద్వితీయ ఖ౦డం సమాపము 
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(పభృతులతో కలిసి రాజీనామా - విఠల్భాయ్గారు రాజీ 

నామా - విషాద మరణఖుం. 

నా సత్యాగహ సమర శంఖారావం. 448 

శాసన సభా వాతావరణం-సంశయాళువులకు సమాథానం- 

“ఆత్మ పబొథధం' _ రాష్ట్రంయం కాంగైసు ఆహ్వానం - నా 

. సత్యాగహ పథకం - ఆంధుల కాంగెను ఆఅశయహసాధన- 

రైతుల. ఆందోళనకి నాయగత్వం - కాంగెసు సంఘ 

నివేదిక - పెంచిన పన్నుల వాయిదా, 



9. 

369. 

దక్షిణాదిని ఉప్పు సత్యాగహాం 458 

ఉదయవనం క్యాంపు - బందరులో ఉప్ప పాదాల 

అమ్మకం - గుం¢ టూరులో ఉప్పు తయారి - నుదరాసు 

పౌరుల ఉత్సాహం - ముదటి జట్టులో దేశో ద్రారకుడు - 

సముదపవు బొడ్డున ఉప్పుపంట - దువ్లాబా యె "సన్నద్ధత - 

మిటింగు మధ్యనుంచి రౌతుల స్వారీ - అబద్రమ మున 

మరణ వార్త - [కమంగా ఇళ్ళల్లో నే ఉప్పు వంట -నా 

అరెస్టు, తంగచ్చి సవాలు - లాఠీ చారలు, కాల్పులు 

మొవలు - జైళ్ళ పాలైన ప్రైలు - మైదులొ అనార్గ్యం - 

సత్యాగహిగా మా౬న భాష్యం - ఆం ధదేెశంలో ఉప్పు 

సత్యాగ్రహం - దెవరాంపాడు బిర సమ వరం - కమలా దేవి 

చాక చక గం. 

10 జెయిలు అనుభ వాలు. 479 

ll. 

బన్హ్దరీలో మిస్టర్ హో తో _ తిరుచీ జెయిలుకి సత్యా 

ఫ్. వెల్లి - యువక ఖెదికి అంత్యక్రియలు - “పండా 

కూడు” - జస్టిస్ పాప "మప కశయులుి - వెల్లూరి 8 జెయిల్లో 

నిటి ఎవడి - "తలవంపు పవ్రతి - మేజర్ఖాస్ చతురజ్ఞత- 

జెములులో (వాసిన పుష్ప సకాలు - కన్ననూర్ జెయిలుకు 

బదిలి - చిన్నచిన్న దొంగతనాలు - లాటి చాప - ఉద 

గారి రాక, 

గాంధీ - ఇర్విన్ ఒడంబడిక, మా విడుచల. 496 

రాజీ వవంతులు - మా ఊహగానాలు - బెల్లం కొట్టిన 

వైస్రాయి - వట్టి 'పపరు వార్తలు - రాజకీయ ఖైదీల విడు 

దల - విడుదలకి అసలు కారణం - కాంగెనువారి కాళ్ల 

వెరము-పాత పాకు - 1918 లో నడచిన చరిత-1928 లో 

జరిగిన కథ -సహపూ, జయకర్ రాయబారాలు - గాంధీగారి 

(పతిపావనలు-వై -వెసాయి వెనకడుగు-జెయిలునుంచి గాంధీ 

గారి స్ట్ మెంట్ - అ(గనాయకుల విడువల, ఇర్వి (స్తో 

ఒడంబడిక. 
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12. 1932 లో నా అరెస్టు, 516 

అరెస్టుకు కారణాలు - తప్పుడు కేసు - రౌండ్ కేబుల్ 
నాటకం - విభిషణాయిలు - తిరిగి వెల్లూరు జెయిలుకి. 

13. “స్వరాజ్య షతిక: చరమా ధ్యాయం. 591 

సూ.నా. రావు తంత్రం. - ముందు (టాన్సెఫర్ . దస్తావేజు - 
— 

తరవాత తనఖా దస్తావేజు - అపెని హైకోర్టు _ ఫలితం 
వక్కని విజయం. 

14. వ్యక్తి సత్వ్యా(గ హోదంతం. 532 

రెండవ ప్రపంచ యుథ్రం _ కాంగ్రెసు మం|త్రివరాల రాజీ 
నామా - పూనా సభలో నాజి జొస్యం - మల్లీ జెయిలుకి - 
అహింసా విధానానికి రాజాజీ వ్యతిరి కత - గాంధీగారికి నౌ 
హమీ _ భావే ఎన్నికకు నాయకుల అభ్యంతరాలు - 
ఆభ్యంతరాలక గాంధీజీ జవాబు - గాంధీ అనుయాయుల 
అనుమా నాలు. 

15. నినాదం గురించి వివాదం. రక్తి 
రాజాజీ అపహాస్యం, పోటీ నినాదాలు - గాంధీగారి మంద 
లింపు-గిరిగారికీ రాజాజీ అభ్య ర్హన - గిరిగారి సమాథానం- 
ఆఖరి మాటగా ఉత్తరం, 

16. జెయిళ్టై (గ్రూపు రాజకీయాలు 549 

రాజాజీ పట్టు - ఒకరి వెంట ఒకరు - మేజిే మమ చిత్తం, 
మా భాగ్యం - తలకి చమురు (ప్రశ్న - మా జ్ మంత్రిపై పె 
వినురు. బధిర నంబి న్యాయం- -డా॥ రాజన్ ఫైట్ మెంట్. 

17. అకాంక్ష, 557 
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చుమిని కమిషన్ బపహాష్యు. రణ సంఘటనల గురించి చదువరు 

లకు పరిపూర్హమయిన అభ్మిపాయం కలగడం కోసము, జరిగింది 

యథాతథంగా తెలియడం కోనము, దక్షిణా పథానికి చెందిన అం్యధులూ, 
తమిళులూ, మలయాళీలూ, కన్నడిగులూ ఆ ఉద్యమంలో ఎల్లా ఎల్లా 

తమతమ పాత్రలు నిర్వహించారో వివరంగా చెప్పి మరీ యీ కమిషన్ 

కథను సాంతం 'చెయ్యాలని ఉంది. 

దక్షిణ దేశానికి సంబంధించి నంతవరకూ ఈ ఉద్యమాన్ని 

ఆంధ (ప్రాంతంలో నేనూ, చెన్నపట్నంలోనూ. దక్షణాదిన నా 
మిత్రుడు సర్షీయ (శ్రీనివాసయ్యంగారూ నాయకత్వం వహించి నడిపిం 

చాము, నా సాయకత్వాన నడుస్తూన్న ఆంధ్రరాష్ట్ర కౌం|గసు కమిటీ 

వారికీ (శ్రీనివాసయ్యంగారి నాయకత్వాన నడుస్తూన్న తమిళనాడు 
కౌాం్యగెను కమిటీ వారికీ మధ్యని ఎటువంటి స్ఫర్గలూ లేవ కొన్ని 
(పత్యేక పరిస్తితులలో తప్పు, పరస్పరం సం పతించుకునే, పరస్పర 

సహకారంతోనే, ఉద్యమం నెగించా లన్నది మా వాంఛ. ఆ (పత్యేక 

పరిస్టితులన్న వి ఉభయ భాషల వారికీ ఉండుకున్న (పత్యేక గుణగ౯కా 

లకు సంబంధించిన సున్నిత మయిన సమస్యలన్న మాట. 

నల జెంశాలు 
లా 

సైమన్ కమీషన్ వారు మొదటిసారిగా * పట్నం వచ్చిన సంద 
ర్భంలో వారికి నల్ల జెండాలతో స్వాగతం ఇవ్వబడింది. ఇటువైపు 
తిరిగినా ఏ మూల చూసినా నల్ల జెండాలే ఎదురయ్యాయి. ఆనాటి 
కార్యక్రమంలో ఇతర నాయకులతో కలిసి పాల్గొని ఉద్యమాన్ని జయ 

ఈ 1928 ఫ్ర బవరి ఆఖరి వారంలో, 
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(పదంగా నడిపించాలనే ఉత్సాహంతో దేశభ క్ర కొండ వెంకటప్పయ్య 

పంతులుగారు గుంటూరునుంచి వచ్చి, “బాయ్కాట్” పూర్తిగా విజయ 

వంతం చేయడానికి ఎంతో తోడ్పడ్డారు. 

అపురూపదృశ్యం 

"సెమన్ కమిషన్వారు బొంబాయిలో 1928 ఫిబవరి 8 వ తేదీని 

రీడ్ దిగారు. ఆ రోజున, శ్రీనివాసయ్యంగారూ, నేనూ ఇతర పము 

ఖులతో కలిసి ఊరేగింపులు" సాగించాం.* చెన్నపట్న వాసులు 

ఎస్పుడూ చూడని అపురూప దృశ్యం అది. (శ్రీనివానయ్యంగారూ, 
ఆయన అనుచరులయిన స్వచ్చంద సేవకలూ మొదటి (శేణిలో ముందు 

నడుస్తూ ఉంటే, నేనూ = నా అనువరులూ ద్వితీయ (శ్రేణిలో నడు 
స్తున్నాం. ఊరేగింపు జార్షిటౌన్లో ఆర౦భించబడింది. అక్కడనుంచి 

మౌంట్ రోడ్డు గుండా, మెరీనా బీచికి చేశే సర్యంతం అంతదూరమూ 
నడిచే వచ్చాం, 

అక్కడ పోలీస్ కమిషనర్ సి. జి. కన్నింగుహామ్ మమ్మల్ని 
అటకాయించాడు. పెద్ద పోలీను బలగంతో మమ్మల్ని చుట్టుముట్టి, 
రోడ్డంతా ఆక్రమించాడు. నిజానికి మెము చులాగ్గా ఆ పోలీసు కార్ల 

న్ని కాదని తప్పించుకుని ముందడుగు వేయవలసిన పరిస్థితే అయి 
నప్పటికీ అటువంటి ఉద్రిక్త పరిస్టితులలో కౌర్షన్ ని లెక్క చెయ్యకుండా 

ముందడుగు వేయవలపిందనే ఆదేశం కాం(గెను ఇచ్చి ఉండలేదు, 
అందుకని కాస్త తటపటాయించాం. 

(శ్రీనివాసయ్యంగారు అటువంటి సరిస్టితులకు అలవాటు పడి 
ఉండలేదు. కన్నింగహామ్ వెనక్కి తిర గమనీ చేతితో సంజ్ఞ చేసిన 

* 1929 లే సెమన్ కమిషన్ రెండవతూరి మదరాసు వచ్చి 

నప్పుడు ఈ సంఘటనలు జరిగినట్టుగా కీ. శే, వావిళ్ళ వేంక కుళ్ళ 
రులుగారి మ కాళము పంతులు-గారి జీవితము” (=ై_99)లోే చెప్ప 

బడింది, 
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తక్షణం (శ్రీనివాసయ్యంగారు నిశ్శబ్దంగా ఆ ఆజ్ఞను పాటిస్తూ వెనక్కి 
తిరిగారు. 

చెప్పానుగా. మొదటి (శ్రేణిలో (శ్రీనివాసయ్యంగారూ, వారి 
వాలంటీర్లూ నడవగా, ద్వితీయ (శేణిలో నేనూ, నా అనుచరులూ ఉన్నాం 

అని, అటకాయింపులూ, వెనుదిరగడాలూ అయ్యాక, ఆ సమ్నుద తీరా 

నికివెళ్ళి అక్కడ సావకాశంగా ఇసుకలో మీటింగు పెట్టుకున్నాం. 
ఆ సభలో, పోలీసువారు ఊరేగింపును ఆ (ప్రకారం నడి “రోడ్డుమీద 

నిలుపు చెయ్యడం అన్యాయమనీ, 'ఇంకోసా రెప్పుడయినా ఊరేగింపు 
అను అటకాయించడం జరిగితే, పోలీసు కౌర్షన్ ని కాదని ముందుకు 

నడునాం అనీ నేను (పకటించాను. మాలో "ఒక వెయ్యిమందికి పె పెగా 

అరెస్టుకు సిద్ధంగానే ఉన్నాం. అటువంటి అరెస్టులే జరిగి ఉంటే. ఆ 
వచ్చినవారికి “ఏంతో కనువి ప్పయ్యేది. కాని అలా జరగడానికి వీలులేని 
పరిస్తితి యింది, 

వూర్తి హరాలు 

ఏమయితేనేం, కమిషన్ వారు పట్నంలో మొదటిసారిగా అడుగు 
పెట్టననాడు జరిగిన బహిష్కరణ జయ్మప్రదంగా జరిగిందని ఒప్పుకోక 
తప్పదు, పట్నంలో హారాలు సంపూర్ణంగానూ, సమ్మగంగానూ, 
(బహ్మాండంగానూ సాగింది, "కమిషన్వారు ఎక్కడకి వెళ్ళినా నల్ల 
జెండాలే ఎదురయ్యాయి. ఒక్కొాక్కు చోట అమిక ఉత్సాహం గల 
యువకులు నల్ల జెండాలను నడుస్తూన్న సర్ జాన్ పై మన్ గారి కారు 
లోశే విసిరి చేశారు. 

సైమన్ కమిషన్ మదరానుకు రాన ఉంది. ఫలానా రోజుకు 
వారు వస్తున్నారు అని తేదీ కూడా నిర్ణయం అయింది, సెంటల్ 

అసెంప్రీ లో బడ్జెట్ సెషన్స్ నడుస్తోంది. అప్పట్లో నేనూ, (శ్రీనివాన 
య్యంగారూ కూడా అసెంబ్లీ పనిలోనే నిమగ్నులమై ఉన్నాం, ఎప్పు 

డయితే తారీఖు నిక్బ్చయమై, (వకటింపబడిందో ఆ తక్షణం మోతీలాల్ 
నెహూగారి ఆధిపత్యాన అఖిల భారత కాం్యగెసు కమిటీవారు ఢిలీలో 
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కలుసుకుని, "సె మన్ కమిషన్వారు మద్రాసు చేరే రోజున పూ ర్తి 

హర్తాలు జరపాలని నిశ్చయించారు. 

తర్వాత మద్రాసు (ప్రభుత్వంవారు (సియార్, పి, సి) 144 

సెక్షన్ కింద మీటింగులూ, ఊ రేగింపులూ మొదలై న ఏ విధమయిన 

కార్య(కమాలలోనూ కౌం|గసువారు పాల్గొన రాదంటూ ఆ౦క్ష విధిం 

చారు. ఈ వా ర్త తెలిపిన వెంటనే తిరిగి కాం|గను పెద్దలు కలుసుకొని 

శ్రీ నివాసయ్యంగారూ, నేనూ సకాలంలో మదరాను చేరుకుని, 144 

సెక్షన్ ధిక్కరించి, “బాయ్కౌట్” విజయవంతంగా సాగించాలని 
తీర్మానించారు. 

అయ్యం గారి వెనుకంజ 

నేను, మదరాను వెళ్ళడానికి అవసర మైన సనా హోలన్నీ చేను 

కుని, (శ్రీనివాసయ్యం గారితో కలిసి బయలు "చేరడానికి సిద్దమయాను, 
శ్రీనివాసయ్యంగారూ, నేనూ అనుదినమూ కలుసుకుంటూ శే ఉన్నాం. 

ఉభయులమూ కలిసి వెళ్తామని అనుదినమూ అనుకుంటూనే ఉన్నాం, 
కాని ఆఖరు క్షణం వరకూ, ఆయన్త తాను రావడం లేదస్కీ తన 
భార్య అనుదినమూ పట్నం రావద్దనీ, బాయ్కాట్ సందర్భంగా అక్కడ 
చాలా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయనీ చెలి గాములు ఇస్తున్న 

దసీీ నాతో చెప్పలేదు. ఆ రోజున మేము ఉభయులమూ కలిసి బయ 
ల్రేరవలపిందే, చెలిిగాముల కారణ౦గా తాను రావడం లేదని ఆయన 

అనడంచేత, ఆ నంగతి మోతీలాల్గారికో చెప్పి, నేను ఒంటరిగానే 
బయల్లే రాను, 

అపూర్వ తీ ర్మానం౦ 

నను కలక త్రా చేరేసరికి, కాం(గసు కార్యనిర్వాహకవర్గంవారు, 

తిరిగీ అర్జంటుగా కలుసుకుని, చెన్నపట్నంలో చేద్దామనుకున్న ప హ రాలు, 

వగైరా జరుపకూడదని తీర్మానించారు. అఖిల భారత కాం(గెసు కమిటీ 
కార్యనిర్వాహకవర్లంవారు చేసిన అపూర్వ తీర్మానం అది, మదరాసు 
కాంగెస్ ఆదేశానుసారంగా హరాలు జరిపించడానికి నేను నగం 
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దూరం వెళ్ళాక, హరాలు జరుపవద్దని ఆ కార్యనిర్వాహకనర్గం వారే, 

తాము చేసిన మొదటి తీర్మానానికి భిన్నంగా, ఇంకో తీర్మానం చేశా 

రంకే. అది కాంగెసు చరిత్రలోనే అపూర్వం. (శ్రీనివాసయ్యంగారూ 

కార్యనిర్వాహక వర్ష సభ్యులే! 

కార్యనిర్వాహకవర్గం తాము ప్యాసుచేసిన తీర్మానాన్ని తిరగ 

తోడవలసిన అగత్యం ఏమీ కనబడదు. అందులోనూ నేను ఢిల్లీ వదలిన 

24 గంటలలో ఇంత మార్పా? దీనినిబట్టి కార్యనిర్వాహక వర్గం ఎంతటి 

బలహీనుల చేతులలో పడిపోయిందో తెలుస్తూనే ఉంది. 

నాని ర య ౦ 

నేను వెనక్కి. ఢిల్లి వెళ్ళాలో, మొదట్లో నిశ్చయించుకున్న 
(పకారం ముందుకు వెళ్ళి ఢేబ్నమే చేరాలో నిర్ణయించుకో లేని పరి 

స్తితిలో పడిపోయాను. చివరికీ వెనక్కి తిరిగి ఢిల్తి వెళ్ళడం తలవంపుగా 

భావించి, ముందుకు చెన్నప పట్నం వెళ్ళడానికే నిశృయించుకున్నాను. 

హ రాలు ఆప్పజేయబడడంతో (ప్రభుత్వం వారి అంక్షకూడా రద్రయిన ఫై 

గదా! అయినా పరిస్టితి ఎలా ఉందో చూద్దాం. అని నా ప్రయాణం 

ముందుకే సాగించాను. 

నిజానికి, ఎటువంటి ఉద్రిక్త ర్త పరిస్థితులలో నయినా, వెనుకంజ 

వెయ్యడమన్నది ఈ జన్మలోనే లేదు “మనకి! చాలా లోతుగానూ, 

దీర్ల ంగానూ ఆలోచించాను. దారి పొడుగునా ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాను, 

కార్యనిర్వాహకవర్గంవారి ద్వితీయ తీర్మానం చాలా సౌరషాటుగా చెయ్య 

బడిందనీ, అటువంటి తీర్మానం న్యాయసమ్మత మెంది కాదనీ, అందువల్ల 
కార్యనిర్వాహకవర్ల ౦వారి ప్రథమ తీర్మానం (సకారం హ రాలు జర 

పడమే న్యాయమనీ నిశ్చయించి, మద్రాసు పౌరులకు హారాలు జరుప 

వలసిందిగా ఆదెశిస్తూ సందేశం ఇచ్చాను. * 

* మదరాసులో 144వ ౩ సెక్షన్ ఉల్ల ంఘించ రాదని ఆంధ, తమిళ 
కాం గెసు కార్యనిర్వాహక వ రా అ 'సంయు క 'నమౌ వేశం నిర్ణయిం 

చిన సంగతి కీ, శే, వావిళ్ల చేంక శేక్వరులు గారి “| పశౌకము 

పంతులుగారి జీవితము”(పే, 98, 99లో వివరించబడింది. 
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అసలు కాం(గస్ మహాసభ సెమన్ కమిషన్ రాకను బహి 

రించవలసిందని, దెళవ్యా ప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాా్రలవారూ వారి రాక 

విషయమై హ రాలు మొదలై నవి చేయవలసిందసీ, ఆజ్ఞాపించి ఉండగా, 

కార్వనిర్వాహకవర్షంవారు కాంగ్రెస్ ఆడేశానిశే విరుద్దంగా సైమన్ 

కమిషన్ రాకను బహిష్క-రించవద్దని అనడం చాలా వచి త్రమైన విష 

యమనీ, ఈ విషయంలో. కార్యనిర్వాహకపర్గ ంవారు కేవలం పౌరపాపే 

చేశారనీ, అందువల్ల కార్యగెస్ ఆదేశ మే ముఖ్యమూ, అనుసర ణీయమూ 

గనుక ఆ ఆదేశానుసారం హ రాలు జరుప“లసిందసనీ మద్రాసు పి వొరు 

లకు విన్నవిస్తూ నేను ఒక (ప్రకటన జారీ చేశాను, * 

క 

మదరాసు పౌరుల పొంగు 

నా విన్నపాన్ని మన్నించిన మద్రాసు పౌరులు (బ్రహ్మాండ 

మయిన హారాలు జరిపారు. అది ఎంతో విజయవంతంగా జరిగింది. 

పూర్తి విజయాన్నే సాధించింది. ఇంత ఘనంగా, భారత దేశం మొత్తం 

మీడ, మరే రాష్ట్రంలోనూ హరాలు జరుగలేదు. అన్ని కులాలూ, 

మతాలకూ చెందిన మద్రాసు పౌరులందరూ తమ తమ వ్యాపారాలను 

పూర్తిగా బందుచేపి, సము[దం కెరటాలలాగ, కెరటంమీద కెరటంలా, 

భూమి ఈనిన విధంగా, చెన్నపట్నపు పురవీథుల్లోకి వచ్చేళారు.. 
సుమారు పదిమైళ్ళు పొడుగూ పదిమైళ్ళు వెడల్పూ గల పట్నం వీథు 

లన్నీ జన్నపవాహంతోనూ, కోలాహలంతోనూ నిండిపోయాయి. 

చెన్నపట్టణానికి దూరొతీరాలు వ్యాపించిన పట్నం అని "పేరు. 

ఆ నాడు చెన్నపట్నంలో చీఫ్ (పెసిడెస్ళే మేజస్ట్రేట్ ౩ "ఆ. 

* (పకాళం గారు కాం|గెసు కార్యని ర్వాహ వల పునర్ని 

రయం నిరసించి, (పకటన జారీచేశారు గాని వారి తీర్మానాన్ని 

ఉల్పంఘించలేదని, “మొవటిసారి కమిషన్ వాళు మదనాసు వచ్చి 

నప్పుడు ఒక లారీఛార్తి కూ డా జరగ లేదనీ డా॥ జి. ర్భదయ్య చౌదరి 

తమ “| పకాశం! ఎ సాలిటికల్ స్తడీ” ఆన్న పు సకం (పి, నిరం 

ఫుట్ నోట్ 2లో (వాశారు, 
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సండాలే గారని ఓక బారిస్టరు. ఆయన స్మాల్ కొజ్ కోర్డు జడ్జిగా నియా 

ముకం గాకపూర్వం, ఆ 'వెనుకటి రోజులలో, నా వద్ద జూనియరొగా 

పని చేశాడు. నేను వద్దని ఎన్ని విధాల చెప్పినా పండాలేగారు (పభుత్వం 

ఉద్యోగాన్ని స్వీకరించారు. మొదబట్ల్' నెలకు వెయ్యిరూపాయల జకం 

మీద స్మాల్ కాజ్ కోర్డు జడ్తిగా ఆయన (ప్రభుత్వపు కొలువులో (ప్రవే 

శించారు. ఆయన మంచి శేలివికేబలు గలిగి, బారిస్టరుగా బాగా రాణి 

సూన్న వ్య కే. కాలేజీ చదువులు మంచి ధ్రీమాగానే పూ ర్తి చేళాడు. 

అయితేనేం, ఎందుచేశనో అడ్వకేట్ గా రాణించనేమోననే. భయం 

పట్టుకుని, ఆయన (ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలపై మోజు పడ్డాడు, ఆయన 

స్మాల్ కాజ్ కోర్టు బీఫ్ జడ్రి అయిఉంచే, అది ఆయన శారీరక మానసిక 

(పవృ త్తు తులకు అనుగుణంగా ఉండేది. కాని ఆయన. బీఫ్ (పెసిడెన్సీ 

మేజే మిట్ మా(తమే. చెన్నపట్నంలాంటి మహానగరాలకు చీఫ్ (పెసి 

డెస్సీ మెజస్రట్ అంటే సామాన్యంకాదు. అవసరం అయిజే, ఎటు 

వంటి ఉద్రిక్త పరిస్టికులలో నయినా, శాంతంగా మంచి చెడ్డలు 

(గహిస్తూ, (ప్రశాంత వదనంతో గుంపులను కంటోలు చెయ్యగలగాలి. 

పౌర రక్షణ, శాంతి భద్రతల రక్షణ సరిగా నిర్వహింప గలగాలి. 

ఎంతో నిదానం మీదగాని క కాల్పులకు అనుజ్ఞ ఇవ్వకూడదు. కూర్చుని 

"కేసులు విచారించి తీర్చులు వ్రాయడానికి శ్రే సండాలే దిట్టమయినవాడే, 

పోలిసు కాల్పులు 

శాంతి భదతలు కాపాడడంకోనం పోలీసు బందోబస్తూ, మిలి 

టరీ సహకారప్ప "చర్చాట్లు చాలా ముమ్మరంగా జరిగాయి. నుమారు 

11 గంటల వెళ్ళ హారాలు పరిస్టితి ఎలా ఉంది (పజల సహాకారం 

ఎలా ఉంది అనే విషయాలు స్వయంగా పరిశీలిద్దాం ఆనే ఉర్దళంత 

నేను నా కారులో బయల్లేరాను. నేను వీచికి వెళ్ళేసరికి సెనేట్ పా 
వద్ద ఉంచబడిన పోవీసువారు దారిని అడ్డగించారు. అప్పుడు వెనక్కి 

తిరిగి, మౌంట్ రోడ్డు దారిని వెడదొమని తలి స్తై అ రసొకూడా మూసే 

శారు. . నేను అప్పుడు ఎగ్మూ రు మీదుగా కలప అడిలీలవరకూ వెళ్ళిః 
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అక్కడనుంచి జారిటౌనుకు వెడదామని తలచాను. నేను ప్లవర్బడారు. . 
వీధికి వచ్చేసరికి, నా కౌరు అప్పుజేశారు. అక్కడ కారు వదలి కౌలినడగ 

కన హైకోర్షువెపు బయల్లేరాను. 

హైకోర్టు దగ్గర "యేవో కొన్ని గడబిడలు జరుగుతున్నాయని 
విన్నాను, ఈ రసాలన్నీ యిల్లా మూసివేయడానికి కారణం, చేరుతూన్న 

గుంపులలోని కొందరు దురిడగీండ్లు (బాడ్వేలో కొన్ని దుకాణాల 
కిటికీ అద్దాలు పగలగొ టడం. హెైకోర్ట ఆవరణలో ఉన్న ఒక సలి 

సిటరుగారి కారుకు నిప్పటించడంతో పరిస్థితులు కాస్త విషమించాయి. 

చిఫ్ (పెసిడెన్సీ మేజస్టైట్ సండాలేగారు అక్కడకు వచ్చి, ఆయన 
కున్న శ_కినంతా కూడదీనుకుని, శాంతిని నెల "కొ ల్పడానికి (ప్రయత్నిం 
చాడు. నేను నడచి వెడుతూం పే యీ సంగతులన్నీ నాకు వివరించ 
బడ్డాయి. కేవలం పోలీసు రిపోర్టు ఆధారంగా ఆయా (ప్రదేశాలను 
చూడకుండానే కాల్పులు జరగడానికి అనుమతులు ఇవ్వబడడమూ. 
మంచి చెడుగులు విచారించకుండా కాల్పులు జరపడమూ కూడా జరిగింది, 

ఈ గడబిడలు జరిగిన కొన్ని గంటల తర్వాత, (బాడ్వేలోనూ, 
కోర్డు ఎదుట ఎస ఎనేడులోనూ గుంపులు గుంపులుగా జనం వెడు 

హం ఆ చివర. మిల్లరు విగ్రహం దరిదాపులలో, కాల్పులు జరప 
డానికి చీఫ్ (ప్రెసిడెన్సీ మేజ స్ట్రైట్ ఆర్డరు జారీ చేశాడు. ఆయన కూడా 
తనంటత తానుగా గాక, ఒక యూరోపియన్ హైకోర్టు బెడ్డిగారి 
సలహా ననుసరించి కాల్పులకు అనుజ్ఞ యిచ్చాడు, ఆయన ఆ 5 కాంపొండ్ 

చివరకు వచ్చి గుంపులను చెదరగొ కే నిమిత్తం కాల్పులు సాగించ 
వలసినదని పండాలేగారికి సలహా యిచ్చాడట! "అదృష్టవశాత్తూ అక్కడి 
కక్క_డే ఎవ్వరూ మరణించలేదు. 

గుండెకు బారుచేసిన తుపాకి 
పారీస్ కార్నర్ దగ్గిర మాతం రోడ్డున మధ్యగా' ఒక స్తూల 

కాయుడు చచ్చిపడిపోయాడు. అప్పుడు గుంపులన్నీ చెదిరిపోయాయి. 
ఆ కూడలి దగ్గరి బీచికి వెళ్లే రస్తా, కష్టమ్ హౌసుకు వెళ్ళేదారీ, ఆర్మీని. 

యన్ వీథినుంచి హైక్ కోర్టుకు - వైశ్ళేదారి. అన్నీ పోలీస్ కార్షన్తో 

క. 
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బందయిపోయాయి. నేను ఒక కార్డన్ దగ్గరకు వెళ్ళి, అక్కడ ఉన్న 
విపాయిని ఆ చనిపోయిన వ్యక్తి కిని “చూడడానికి దారి యిన్వవలసిందని 

కోరాను. దారి ఇవ్వడానికి వీలులే దన్నాడు. 

ఒక సిపాయి నౌ గుండెకు బారువేసి తుపాకి పట్టుకున్నాడు. 

నాకు దారి ఇన్వవలసిందని వానిని నేను కోరాను. “మీరు బలవంతంగా 

వెళ్ళదలి సై మేము కాల్చవలసి వ స్తుంిదన్నాడు వాడు. నా (ప్రక్కన 

గుంపులో ఉన్న ఒక మహమ్మదీయ యువకుడు, “ఛై ధైర్యం ఉంటే 

కాల్చు, మేమంతా సిద్దంగానే ఉన్నాం! ఆయన ఎవరో. నీకు తెలియ 

దల ఉంది” అని అరాడు. 

కొద్ది క్షణాల తర్వాత వాడు తప్పుకుని దారి ఇస్తూ, దయ 

యుంచి ఏ “గడబిడా చెయ్యవద్దని గుంపును కోరవలసిందని (పాధెయ 

పడ్డాడు. నేను వచ్చేవరకూ శాంతంగా ఉండవలసిందని గుంపును కోరి 
ముందుకు నాగి, గుండుదెబ్బలతో పడిఉన్న ఆ మృత దేహాన్ని చూసి, 

ఆ రోడ్డుకి ఎదుటి రోడ్డున, హైకోర్టులో వెనుకభాగాన ఉన్న ఒక 

భవనంలో ఆసీనుడయి ఉన్న చీఫ్ (పైసిడెస్సీ మేజస్ట్రేట్ను చూడ 
గోరాను. 

లారీభా కై 

ఆ రోజంతా * పట్నం అట్టుడికిపోయి ఉ్నది దిక్త పరిస్తితిలో నే 

ఉంది. సైమన్ కమిషన్ వారికి ఎదుర్కోలు కేవలం నల్ల జెండాలతోనే 

* ఈ పోలీసు కాల్పులు. ఇతర సంఘటనలు జరిగింది 1028 

ఫ్మిబవరి 3 వ తేదీనని కీ. శే, పట్టాఖిగారి “కాంౌను చరిత” 
(పే, 466)ను బటి డా॥ జి. ఆర్, చౌదరి *పశాళం: ఎ పాలిటి 
కల్ పడిన (పే. "56_ఫ్రట్నోట్ 21) అన్న (గ్రోంభంవల్ల తెలు 
సూంది. ఆనాడే సెమన్ కమిషన్ బొంబాయి శేనులో దిగింగి.__ 
యావద్భారత ంలోను హరాల్ జరిగింది, ఆనాడు మదరాసు సంఘ 

టనలలో మరి యిద్దరు మరణించారని కాం్టగసు చరి తశారుల 

కథనం. కమిషన్ వారు మొదటిసారి మదరాసు వచ్చింది ఫే బవరి 
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ఆగలేదు. నినాదాలతోటీ, కాల్పులతోటీ, ఒక చావుతోటీ జరిగిందన్న 

మాట! నడుస్తూన్న గుంపులమీద అనవసరంగా లాలీఛార్తీలు అవీ జరిపి, 
గుంపులను ఉద్రిక్త పరిచారని విన్నాను. 

జనం మాత్రం పూర్తి హ రాలు జరిప్క్ శాంతి భద్రతలు దాగా 

పాటించారని ఒప్పుగోక తప్పదు. హరాలు నడచిన తీరూ, (ప్రజలు 
చూపించిన సహనం, వారు శాంతి భద్రతలు కాపాడిన విధం, అన్నీ 
కూడా కాంగెసులోనూ, కాంగైెసుయొక్కు అహింసా తత్వంలోనూ 
(పజలు ఎంత విశ్వాసంతో వ్యవహరిస్తున్నారో, కౌం(గెసు ఆదేశాలు 

ఎంత బాగా (ప్రజలలో నాటుకునిపోయాయో బాగా విశదం చేశాయి, 

1927 డిసెంబరులో మదరాసు కాంగసే, సెమన్ బాయ్కాట్ 
(పతిపాదనని ఆమోదించింది. ఆ మదరాసులోనే, మాకు అవసరం 

లేదు మొర్రో అంటూన్న ఆ సైమన్ కమిషన్ కారణంగా ఆ స్తే 

నష్టం, (ప్రాణ నష్టం కూడా సంభవించాయి. ఎప్పుడయితే కాంగ్రేస్ 

బహిష్కరణ తీర్మానాన్ని ప్యాసు చేసిందో, ఆ తీర్మానం సక్రమంగా 

అమలు జరిగిందీ.లేండీ చూడవలపిన పూచీ కాం_గెసు నాయకుల మీద 

ఉంది, 

మోతిలాల్ సవరణ 

సెం(టల్ అసెంప్రీలో 1928 ఫిదివరి 16 వ తేరీని లాలా 

లజపతిరాయుగారు సెమన్ కమిషన్ని పూ దిగా బహిష్క్టరించవలపిం 

దంటూ కేంద శాసన సభలో ఒక తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించాడు. 

మోతీలాల్ నెహూగారు దాని కోసవరణ (ప్రతిపాదించారు. “సైమన్ 

ఆఖరి వారంలో, మార్చి 81 వ తేదిని తిరిగి బొంచాయి"ేవు విడి 

చారు, మళ్ళీ 1929లో ఇదే రోజులలో ఇండియాకు. వఇః చ్చారు. 

ఏపిల్ 14 నాటికి వారి విచారణ ముగిసీంది. మదరాసులో హారాలు 

జరిగింది మూడు సార్ల ని తెలియవస్తూంది: కమిషన్ ఇండియాలో 

దిగిననాడ్కు మదరాసుకు వచ్చిన రెండు దఫాలు, 
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కమిషన్ని రాయల్ కమిషన్ వారు ఎర్పాటు చేయలేదసీ, అలా భావించ 

బడుతున్న ఆ ఇండియన్ కమిటీని రాజుగారే ఏర్పాటు చేశారనీ, ఆ 

సవరణ తీర్మానంలో చెప్పబడింది. 

రాయల్ కమిషన్ వారి (ప్రకటన రాజుగారు చేసిన నన్న 

భాష్యం నిజంగా ఏ యిరువురి వ్యక్తు నుల మధ్యనయినా వివాదం వచ్చిన 

సందర్భంలో బాగా వ ర్తిస్తుంది గాని, రాయల్ కమిషన్ వారి పదాలకు 

అటువంటి భాష్యం చెప్పడం అంపే, ఈపట్టున "సెక్రటరీ ఆఫ్ సైట్ పలికిన 

పలుకులకు భాష్యం చెప్పినకే. 

మోతీలాల్ న్నెహూగారికి రాయల్ కమిషన్ అన్నది రాజుగారు 

స్వయంగా ఎన్నుకున్నది కాదనీ, రాజుగారి స్థానే మాట్లాడే సెకటరీ 

ఆఫ్ సైట్ దానిని రాజుగారి తరపున నియేమించాడసీ, రాజుగారు 

ఇప్పట్టున రాజ్యత౦(త్ర (ప్రధానమయిన ఒక “రాజూ కాని “నిజంగా 

రాజు “కాదనీ దాగా తెలుసు, కాని ఇది ఒక రాజసీతికీ, రాజ్యతం|[త్రానికీ 

సంబంధించిన “లా పాయింటుగా తోచడాన్ని, ఆ సవరణ ఆయన 

(ప్రతిపాదించారు. 

అసెంబ్లీలో కొంత తర్షన భర్జన జరిగాక ఓటుకు పెట్టగా, 

మోతీలార్ గారి సవరణ పకిపాదనే tg ఓట్లు అనుకూలంగా" 62 

ఒట్లు (ప్రతికూలంగా నెగ్గింది, తాను తీసుకువచ్చిన ఈ సవరణ తీర్మా 

నంతో అసలు లజపతి రాయ్గారి (ప్రతిపాదన వెనక్కి నెట్టబడుతోందన్న 

సంగతి మోతీలాల్ గారికి స్ఫురించలేదు. 

అసలుకు మోసం 

ఆ (ప్రకారం కాంగైసువారు, తమ వేలితో తమ కన్నే పొడుచు 
కున్నట్లు, తమ్ముతామె దగా చేసుకున్న ట్లయింది. సె(కటరీ ఆఫ్ సైట్ చే 

నామినేట్ చేయబడిన ఇండియన్ లెజ స్టేచర్కి సంబంధించిన ఇండియన్ 

మెంబర్లు, వె వె (స్రాయ్తో సలహా సంప్రతింపులతోనే నియమింపబడ్డా, 

వె వె (సాయ్చే 4 నియమింపబడ లేదన్నట్లు, అంజే “తిట్లుకాదు ౮ కూసు 
కొడుకా” అన్నట్లు అయ, అసలుకు మోసం చేసుకున్నా రన్నమాట! 

T 25 
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బొయుకాట్ తీర్మానానికి (ప్రతిపాదించబడిన ఈ సవరణ తిర్మానం 

నెగ్గడంతో, కాం గెసువారు, తమ పార్టికి బలాన్ని చేకూర్చుకో 

లేదు సరికదా, వారి "స్థాయిని మా(త్రం కించేపరచుకున్న ట్ల యింది. 

ఈ పరిస్తితులు ఇల్లా ఉండగా, లాయలిమ్టులు నూత్రం సైమన్ 

కమిషన్ విషయంలో ఆ కమిషన్ తో ఎంత మాత్రమూ సహకరింప 

జాలం అనే ఒక్క ముక్కతో ఎక్కువ శ క్రి కి సామర్థ్యాలు (పకటించారు. 

"సెంట్రల్ అసెంబ్లీలో వీడరూ, సభ్యులూ కలిస, సె(కటరీ 

ఆఫ్ సైట్ నీ, వె స్రాయ్నీ కలుసుకొని, ఇండియన్ కమిటీని నామి 

నేట్ "చేయించమని కోరుతూ ఉంటే, మదాను శాసన సభ్యులుగాని, 

ఇతర రాష్ట్ర శాసన సభ్యులుగాని మరో రకంగా ఎల్లా వ్యవహరింప 

గలుగుతారు? మెంబర్లు ఎప్పుడూ నాయకుణ్ణి అనుసరించాలి. నాయకుణ్ణి 

వ్యతిరేకింప దలచిననాడు, మెజారిటీ ఉండక, చెరువులో చేనలలాగ 

బయటపడిపోతారు. 

ఆ (పకారంగా అవలంవించ దలచిన పద్దతిని నిర్ణారణచేసికో లేని 

స్థితిలో ఉన్న ఆ కాంగెను పార్టీ అనబడే స్వరాజ్యపార్త వారు (పెరు 

మార్చుకున్నారుగా!), బలాన్ని '"'చేకూర్చుకుని పుంజుక్ కోవడానికి కావల 

సింది పాలో, నీళ్ళో కూడా తేల్చుకోలేని పరిస్దితిలో పడిపోవడంచేత, 

(టిటిషువారు. పీరు ఎన్నికలలో బలం చేకూర్చుకోవడానికి కౌంగె 

' సయ్యారుగాని, వీరి కందరికీ హృదయాంతరాళాలలో తమపట్ల పూరి 

విశ్వాసమే ఉన్నదనీ, ఈ నాటకం అంతా బేరాలు ఆడే విధానంలోని 

భాగముననీ, ఇసామన్న వాటి కంచె మరికొన్ని సదుపాయాలకోనం 

పీకులాట తప్ప "మరేమీ కాదనీ తలచడానికి కారణం అయింది. 

స్వరాజ్యపార్టీ పుట్టిరిది లగాయితూ, 1928 నుంచి అయిదు 

సంవత్సరాల కాలంలోనూ వ్యవహరించిన తీరునుబట్టి, "సెక్రటరీ ఆఫ్ 

"స్టేట్ గౌరవాన్ని ఎంత మా(తం సొందలేకపోయారు. కాగా ఆయన 

మరింత బి రబిగియడమే జరిగింది. “మే మేది స్తే దానినే తీసికోవాలిగాని, 

ఏమి టిదంతా? ఈ ఆట్టహాసం అంతా ఏమిటి?” అనే స్పితికి ఆయన వెళ్ళి 

పోయాడన్నమాట! 
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తత్తరపా భ్రూ, గాబరాలూ 

ఉభయ(త్రా త త్తరపాట్లూ, గాబరాలూ, అల్ల కల్లోల పరిస్థితే 
సంభవించింది ఈ కమిషన్ నియామకంవల్ల. దానిని ఏర్పరచిన బిటీమ 

వారు ఇండియా పరిస్టితి, కాం(గను నాయకుల స్పితిగతులూ (గ్రహించ 

కుండా ఎల్లా తొందర్ తొందరగా వ్యవహరించారో, అదే విధంగా 
కాం(గసు “నాయకులూ చిందర వందర పరిస్టితిలో నే ఉన్నారు. కాం(గెసు 

బహిరంగ సమావేశాలలో (పజల తరపునా, అఖిల పక్ష రాజకీయ 

పకెల తరపునా 1928 ఫ్మిబవరి = మార్చి రోజులలో రూపొందించిన 

కోరికను చెల్లి ంచవలసిందిగా గట్టిగా అడగ గల శకి, ధైర్యమూ 

కౌం(గెసు వారికి లేకపోయింది. ఎక్కడకు వెళ్ళినా ఆ పై పనన కమిషన్ 

వారికి చుక్క ఎదురవుతూ వచ్చిన ఆ రోజులలో, కాం; 6(గెసువారికి ఆ 

విషయమై ఆసక్తి లోపించింది. 

అభిల పక్ష నాయకుల కోరిక, నిజానికి, అతి ముఖ్యమయిందీ, 

వాంఛింప తగ్గదీని. అన్ని విధాలా పూర్తిగా పూచీ వహించగల (ప్రభు 

త్నాన్నే (Full responsible government) భారతదేశంలో 
వెంటనే సాపించి తీరాలని ఏక్టగ్లీవంగానూ, స్పష్టంగానూ, ఆ అఖిల 

పక్ష రాజకీయ సభవారు (All parties’ Conference) కోరిన 
నరం. మిన్న అయింది ఇంకొకటి ఉండటోదు కదా! 1927 
సెంబరులో కాం(గసువారు ఆమోదించిన స్వాతం(త్య తీర్మానానికీ, 

29 ఫిబ్రవరి = మార్చి రోజులలో ఈ అఖిల పక్ష నాయకులు కోరిన 
కోరికకీ భేదం లేదనే అనాలి. 

1928 లో అర్హ సంవత్సరంపాటు మాకు ఉ తర హిందూ 
స్థానంలోనే గడిచి పోయింది. ఆల్ పార్టీ కాన్ఫ రెన్సులూ, అఖిల భారత 

కం(గెను కమిటీవారి మీటింగులూ అన్నీ ఒక దాని తర్వాత ఒకటిగా 
ఆ ఉత్తర హిందూస్థానంలో జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ అఖిల పక్ష 
సభవారే 1928 ఫిబ్రవరి - మార్చి మాసాలలో 25 సారు కలుసుకున్నట్లు 
రికార్లుంది. 
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అందులో డా॥ అన్సారీ అధ్యతతను నడచిన ఒక మీటిం 

గులో, ఒక (క్రమమయిన, యుక్తి యుక్తమయిన రాజ్యాంగ పథ 

కాన్ని (Constitutional scheme) తయారు చెయ్యడానికి 
“నెహ్రూ కమిటీ” అన్న పేరుతో ఒక ఉప సంఘాన్ని ఏర్పరచడం జరి 
గింది. ఈ న్నెహూ కమిటీవారు తమ నివేదిక జూన్ 1926 నాటికి, 
తయారుచేసి సమర్పించాలని నిర్ణయించారు. ఈ లోపుగా సైమన్ 
కమిషన్వారు రావడమూ, పర్యటించడమూ, తిరిగి వెళ్ళడమూ, తిరిగి 
1929 లో వసామని చెప్పడమూ జరిగాయి. న్నెహూ కమిటీవారి రిపోర్టు 
ఏమయిందీ మున్ముందు చెప్పతాను. 

ఇ౦డియన్ కమిటి 

1927 నాటి ఇతర విషయాలను గురించి చే ప్పెలోపల, సైమన్ 

కమిషన్ని గురించి విశదీకరించడం న్యాయం. 

మోతీలాల్ నెహూగారి సవరణతో వెనక్కి నెట్టబడిన లాలా 

లజసతిరాయ్గారి “బహిష్కరణ తీర్మానము, కాంగ్రెసుపార్టీ నాయ 

కుడు రాయల్ కమిషన్ ఏర్పాట్ల లో తికమకలున్నాయంటూ చేసిన నిర్వ 

చనమూ మొత్రానికి నేల విడచి సామయిన కారణంగా, వె వై సాయ్, 

తాను ఎన్నుకోమంటే కాం(గసు పార్టీ వారు ఎన్నుకోలేదని నెపం వేస్తూ, 

తన చెప్పు చేతలలో ఉండే నలుగురు" అసెంబ్లీ మెంబర్ల ను ఎంచి, 

వారికి ఇంకో ముగ్గుర్ని జత గూర్చి, భారతీయ సహకార సంఘం 

(Indian Committee of Assessors) అంటూ ఏర్పరచి, 
ఆ సంఘం రాయల్ కమిషన్తో సహకరిస్తుందన్నాడు. 

వెసాయ్ సన వాలు 

బొంబాయిలో కమిషన్ వారు అడుగు పెక లోపల ఎల్లాగయినా 

. వారికి సహకారం సంపాదించి తీరాలని వె వైస్రాయ్ చాలా తా పతయ 
పడ్డారు. ఫిబ్రవరి 2 వ తేదీని అంయే తెల్ల వారితే కమిషన్వారు కాలు 
పెడతారనగా, తాను ఎన్ని విధాల (ప్రయత్నించినా సహకారం రాని 

కారణంగా, సహకారం ఉన్నా లేకపోయినా కమిషన్వారు తమ 
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పనిని తాము చేనుకుపోతారసీ, దేశంయొక్కా, దేశీయులయొక్కా 
హకారంతోగాని, సహాయ నిరాకరణంతోగాని, వారి కెట్ట సంబంధమూ 

ఉండబోదని తెలియజేశాడు. అంకే- మీ ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మీరు వ్యవ 
హరించండోయి మా పని మాతం మానకుండా "మేము చేసుకు 

పోతాం అనే సవాల్ని విపిరాడన్నమాట! 

వైస్రాయ్ చేసిన ఈ సవాలు కాంగెను నాయకుల వెన్నుమీద 
చరచి, ముందడుగు వెయ్యండోయి అనే హెచ్చరికగా పనిచేసి, సర్వత్రా 
(బ్రహ్మాండమయిన విజయాన్ని సాధించిన ఆ బహిష్కరణ ఉద్యమా 

నీకి దోహదం చెసింది. మార్చి ఆఖరువర కూ దేశంలో పర్యటించిన 

ఆ సెమన్ కమిషన్వారు, మార్చి మాసం పూర్తిగా వెళ్ళకుండానే, 
బొంబాయిలో ఓడ యెక్కారు. 

1929 లో, సుమారు అదే రోజులలో, ఆ కమిషన్వారు తిరిగి 

వచ్చినప్పుడు, గత సంవత్సరంలో లాగే, ఎక్కడకు వెళ్ళినా వారికి 
చుక్కైదురయింది. ఆ నల్ల జెండాలే ఎదురయ్యాయి. 

కాని లోగడ చెప్పాను చూడండి _ (ప్రతి దేశంలోనూ ఎల్ల 
స్పుడూ కొందరు విభిషణాయిలు ఉంటారని! అట్టి వారినే, ఆ “లాయ 
సులనబడే ఆ విభీషణాయిలనే కొంతమందిని కలుసుకుని, 1929 ఏప్రిల్ 
న నాటికి తమ విచారణ ముగింపు జేసుకున్నారు. ఏదయితే నే నెం, విర 

మించనున్న కన్సర్వేటివ్ (ప్రభుక్వంవారు విరమించే లోపలనే, వారు 
కోరుకున్న (పకారమే, సైమను కమిషన్వారు తమ రిపోర్టు తయారు 
చేసి సమర్పించ గలిగారన్నమాట! 

కృతకృత్యులైన కన్సర్వేటివ్లు 

కన్స ర్వేటివ్లు అనుకున్నట్టుగా నె, ఎన్నికలలో వారు వోడిపోవ 
డమూ, లేబరు పార్టీవారు రాజరికాన్ని చే చేసట్టడమూ జరిగింది. చేయ 
బడిన సూచనలూ, ఇవ్వబడిన సలహాలూ ఎంత అసభ్యంగా, అవక తవ 
కగా ఉన్నా, అవి భారతదేశంలోని కేంద్ర, రాష్ట్రయ దృకృధాలతోనే 
చేయబడ్డవన్న కారణంగా, అధికారంలోకి వచ్చిన లేబర్ పార్టీ వారికి 
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(పతిబంధకాలె, వారి కౌళ్ళూ చేతులూ అనుకోని విధంగా బిగించేశాయి, 

భారత దేశ విషయంలో వారు ఏమీ చేయలేని స్టితిలోనికి వచ్చారన్న 
మాట! ఎలాగో ఒకలాగ లేబర్ పార్తీవారు భారత దేశానికి ఏదయినా 

సహాయం చేసిపోతారేమోననే దుగ్గతోనే కదా, కన్న ర్వేటివ్లు (పజాభి 

పాయానికి భిన్నంగా, [ప్రజలు కనబరచిన నిరసన లన్నింటినీ 

సహించి తంటాలుపడింది! 

భారత నాయకత్వం దిహునాయకత్వమూ, బాల నాయకత్వము 

యి పప్పులో కాలువేసింది. వచ్చేవారు లేబర్ పార్టీ వారయినా, లిబ 

రల్ పార్టీవారయినా, కన్సర్వేటివ్ లే అయినా, ఇచ్చేవారు మాత్రం 

ఇంగ్లీషు "వాలేననీ; ఇండియాకు సంబంధించినంతవరకూ, వి పార్టి వార 

యినా రా చూపించేది తొంటిచెయ్యేననీ; ఇంగీ గీ షువా రెప్పుడూ, తమ ప్రత్యర్థి 

బలా బలాల విలువలు విలియా వేసుకుని, వాడు బలవంతుడయితేనే 

తప్ప కాళ్ళబేరానికి రారనీ, పాపం, భారత చాయకులు (గహించలేదు, 

భారతీయ నాయకు లరచిన ఆ ఆరపులలోని వీదతనాన్నీ, అర్భకత్వాన్నీ, 

ఆది కావా లిదికావా లనే యాచక మన _స్తత్వాన్నీ ఆంగ్రేయు డెప్పుడూ 

మన్నించి గౌర వించలేడు. భారతీయ మన సత్వం అం గ్లేయులకు బాగా 

అర్హమయిన కారణంగానే, చాకచక్యంగా వాయిదాలమీద వాయిదాలు 
వేసుకుంటూ దాటుకు రాగలిగారు. 

గాంధీజీ నమ్మినబంట్ర వరస 

భారతీయులందరూ, గాంధీగారియందు సంపూర్ణ విశ్వాసం గల 
వారై, ఆయన తెలిసిగాని తెలియకగాని పొరపాటునగాని (గహపాటున 

గాని, మరో ఉదేశంతోగాని యీ దేశానికి ఏ విధమయిన చెడుగూ 

ఎప్పుడూ చేయలేదని, ఆనాడేగాదు. ఈ నాడూకూడా ' నిస్సంకోచంగా 

నమ్ముతారు. గాంధీగారు, ఎప్పుడయినా ఏదయినా పొరపాటు చేసి 

- ఉంచే, తాను చేసిన పొరపాటును (గహించిన తక్షణం, బహిరంగం 

"గానూ నిస్సంకోచంగానూ ఒప్పుకుని (ప్రజాభిప్రాయమే తన అభి 

- ప్రాయంగా మార్చుకుని, దేశక్షేమాన్నే సర్వ(తా కాంకించిన మహా 
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తుడు. కాని నిజానికి ఆయనకి ఎప్పుడయినా చిక్కులు వస్తే అవి 

తానే స్వయంకృతాపరాధంగా ఎంచుకున్న ఆ పెద్ద నాయకుల ద్వారానే 

వచ్చేవి. చిత్తరంజన్ దాస్, మోతీలాల్ నెహ్ఫూ, , మహమ్మదాలీ, షౌక 

తాలీలాంటి 'ఆగనాయకులయన నమ్మినబంచ్తే ఆయన్ని చికాకుల్లో 

ముంచారు. 

ఆయనకున్న బలం ఆయన సరిగా విలియా వేనుకోలేక 
పోయారు. భారతదేశంలో ఉన్న కోటానుకోట్లజనం, స్వాతం(త్ర్యం 

కోసం తహతహలాడుతూ, ఆయన అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ, ఆయన 

సూచించిన అహింసాతత్వాన్ని జీర్తి ౦చుకుని, ఎటువంటి త్యాగాలకయినా 

సిద్ధంగా ఉండగా, ఆయనమా త్రం తన అనుంగు అనుచరులని, తాను 

నమ్మినవారిని అంటి పెట్టుకుని ఉన్నాడు. వారిలో కేందంవారూ, 

రాష్టాలవారూ ఉన్నారు. దురదృష్టవశాత్తూ వారిలో చాలామంది గాంధీ 
గారలోనూ ఆయన కార్య కమాలలోనూ, తుదకు ఆయన విధానంలోనూ 
కూడా విశ్వాసం లేనివారే అయ్యారు. 

అటువంటి వారిని నమ్మి, వారిపై ఆధారపడడ మే ఆయన చేసిన 

పెద్ద తప్పిదం అనవలసివ స్తుంది. పాపం, వారివల్ల నే కదా ఆయన 

ఇక్కొట్ల పా లయింది? తన మనుష్యులని తాను నమ్మిన పదిహేను 

మందిలో పదిమంది మంచి క్రి ష్టపరిస్టితులలో, ఆయన విధానా లన్నిం 
టికీ మూలకందమూ, ముఖ్యాతి ముఖ్యమూ అయిన అహింసావిధానం 
విషయంలోనే, ఆయన్ని జారవిడచి ద్రోహం చేశారు ఈ విషయం 
(ప్రత్యేక ౦గా పూర్తి రి వివరాలతో, “శ్రి గాంధీగారి నాయకత్వమూ, జాతీ 

యోద్యమమూ-_ఇటీవల జరిగిన సంఘటనలూ” అన్న న్సీర్రి క్ర (క్రింద ఆ 

కథంతా సావకాశంగా ఏకరువు పెడతా. ల 

విశ్వనాథంగారి (పతిపావన 

కేంద్రంలోనూ, రాష్టాలలోనుకూడా సహకార నిరాకరణే 
(పొతిపదికగా ఎన్నికయిన కాం(గెసువారు స్వరాజ్యపార్టీ సభ్యులుగా 
చెలామణీ అవుతూ, దరిమిలా కాం(గెసును కోరి, కాం(గెసు అనుమ 
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తితో, కాంగగెను నామాన్నే స్వీకరించి కౌన్సిల్లో కాం(గను పార్టీగా 

ఎర్పడిన పెద్దలు, వాదనలో దిట్లలనీ, నేర్చరులయిన (పజా(పతినిధులనీ, 

పె దేశాలలోని శాసన సభ్యులతో తులతూగగలవారనీ ఎంత పేరు 
సంపాదించినా, ఏ సహకార నిరాకరణ సూత్రాన్ని మనస్సులో ఉంచు 

కుని వ్యవహారిసామని హామీఇస్తూ శాసన నభా (ప వేశం చేశారో. ఆ 

సూశ్రాన్నే [క్రమేపీ జారవిడుస్తూ వస్తున్నారా అనే అనుమానానికి గుర 
య్యారు. 

అందువల్లనే అఖిల భారత కాం(గెసు సంఘ సభ్యుడయిన 

తెన్నేటి విశ్వనాధంగారు కలక శత్రాలో జరిగిన అఖిల భారత కాం(గసు 

కమిటీ మీటింగులో శాసన సభాసభ్యుడయిన ఏ కౌం[గెనువాదీ (ప్రభుత్వం 

వారు సూచించే ఏ హోదానీ చెపట్టరాదనీ, ఈ ద్వంద్వ (ప్రభుత్వంలో 

మంగత్రిసదవి లభించినా తిరస్కరించాలని ఒక తీర్మానాన్ని (పతి 
పాదించవలసి వచ్చింది. ఈ (ప్రతిపాదనతో నాయకులు ఇరకాటంలో 
పడ్డారు. అందుచేత విశ్వనాథంగారి (ప్రతిపాదనను కాంగెసు అధ్య 

కులవారే స్వయంగా వాయిదా వేయవలసిన పరిస్టితి ఏర్పడింది. 

కాని అప్పటికే కాంగ్రెస ప్రారంభ దినం దగ్గిరయింది. శ్రీని 
వాసయ్యంగారు అప్పుడు కాం(గను అధ్యక్షుడు. దాస్, నెహకారిగారలు. 

' న్వరాజ్యపార్టీని ఏర్పరచిన దరిమిలానే ఆయన కాంథగెసులో చేరాడు. 
కౌంగెసువారు తా మవలంబించిన కౌన్సిల్ (ప్రోగ్రాం ఎప్పు 

డయునా వదిలేసారనిగాని, నేరుగా సహకారనిరాకరణం, శాసనధిక్కారం 
లాంటివి చేపట్టి ప్రత్యక చర్యకు దిగుతారనిగాని ఆయన ఎప్పుడూ. 
ఊహించలేదు. 

_ శాంతియుతంగా శాసన సభా కార్యక్రమం నడపడమే ఆయన. 

వాంఛికార్గం, ఆయన ఒక :సమ్మగమయిన పదకాన్ని వేసి తద్వారా 

కాన్సిల్లో" ఐకమత్యం నెలకొల్పి తంటాలుపడదాం అని ఎంతో (శమ 

పడ్డాడు. తానే కాం(గెసు అధ్యకుడున్నూ, తానే ఆ పదకపు నాయకుడూ 
అవడాన్ని తన పదకం చులాగ్గా అంగీకరించబడుతుందని తలచాడు. 

ఆ పదకం అఖిల భారత కాం(గెను కమిటీవారు ఒస్పుకున్నారు. కాని 
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అప్పటికే ఆయన తల్మ పాణం తోకకి వచ్చినంత పనయింది. ముందు 

కార్యక్రమం నడపగల ఓపిక ఆయనలో సన్నగిల్లి ంది, అందులో 

విశ్వనాథంగారి (ప్రతిపాదన కొరకరాని కొయ్యు. ఆతుత కలిగిం చేదే. 

పైగా తాను కాంగెసు అధ్యకుడుగా ఉండగానే, స్వరాజ్యపార్తీని 

శంకించే పరిసితి! 
(cu) 

2 

మదరాసు కాంగెని = సాతం త్య తిర్మాసం 

గౌహతి కాం[గెస్ (1926) అధ్యక్షుడుగా (శ్రీనివాసయ్యంగారు 

మరుసటి సంవత్సర పు కాంగస్ను మదరాసుకు ఆహ్వానించడమూ, 

ఆ ఆహ్వానాన్ని మన్నించి 1927లో డా॥ అన్సారీ అధ్యక్షత ను చెన్న 

పట్నంలో కాంగెస్ను జరపడమూ సంభవించింది, ఆ మదరాను 

కాంగసువారు రెండు ముఖ్యమయిన తీర్మానాలని ప్యాసు చేశారు: 

మొదటిది స్వాతంత్ర్యానికి సంబంధించింది; రెండవది సెమన్ కమి 

షన్ ను దిహిష్కరింప వలసింది అన్నది 

హజరత్ మొహనీ అభిలాష 

దేశానికి స్వాతంత్ర్యం అనే అభ్మిపాయం 1821లో అహమ్మదా 

బాదు కాం[గెస్లో ఆవిర్భవించింది. అదే రోజులలో అహమ్మదా 

బాదులో జరిగిన ముస్తిమ్ కాన్ఫరెన్స్ అధ్యక్షుడయిన హజరత్ మొహనీ 

(Hazrath Mohbani) దెశస్వాతం[త్యం పట్ల తాను సుముఖుడనే 

నని వ్య క్రపరిచాడు. స్వభావసిద్దంగా మహాత్మాగాందీ, తాను స్వయంగా 

(ప్రత్యక చర్యలకు సిద్దమయ్యే “పరిస్తితి ఉత్సన్నమయ్యేదాకా, మతవాది 

గానే ఉండాలని కోరుకునే బాపతు వారు. అందుచేత హజరత్ మొహనీ, 

స్వాత ౦త్య (ప్రసావన వచ్చినప్పుడు, తాను స్వాతం(త్యాన్నే కాంక్నీ 

స్తున్నానని చె ప్పేసరికి, ఆ కబురు విని గాంధీగారు విస్తుపోయారు. 

తాను శాసనధిక్కారం ప్రవేశ పెన్టైలోపల,నిర్మాణం కార్యక్రమ 
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బాగా అమలు జరగాలనీ, ప్రజలు కాం(గైసు పకొన నిలవడానికి కావలసిన 

(ప్రబోధం చేసి, వారికి అవసర మైన విజ్ఞానాన్ని కలుగజేయాలనీ, గాంధీ 

గారు వాంఛించేవారు. దేశం రాజకీయంగా ఇంకా మొదటి మెట్టుమీదనే 

ఉన్న ఆ రోజులలో, మొహనీ తాను దేశ స్వాతం త్యాన్ని కొంక్షిస్తు 

న్నానని చెప్పడం, గాంధీగారిలాంటి వారికై నా విస్మయ కారణం గదా! 

ఆ పరిస్టితులలో, తాను హజరత్ మొహనీ అభిలాషతో ఏ! 

భవించి తానూ స్వాతం(త్యం కావాలనే వాడనే అని అనకపోతే 

ఏవయినా విపరీత పరిణామా లుత్సన్న మవవచ్చునని తలచి, హజకకి 

మొహనీకి ఆయన ఒక హెచ్చరిక మాతం చేశాడు. “లోతుపాతులు 

(గహించి మరీ స్వాత ం(త్యం అన్నమాట ఉచ్చరించు” 

అహమ్మదాబాదు కాం్యగైస్ జరిగిన కొద్దిరోజులలోనే హజరత్ 

మొహనీని నిర్బంధించడమూ, ఆయన పై మోపబడిన కేసు విచారణ 

అయి, ఆయనకు రెండు సంవత్సరాలు కారాగార శిక్ష విధించడమూ 

జరిగింది. | 

“స్వరాజ్య పదం వెనక చరి[త 

స్వాతం్యత్యం (ప్రతి భారతీయునికీ జన్మ హక్కు. న్యాయతః ' 

ఈ స్వాతం(త్ర్య వాంధ కాంగైసుతోపాశే 1885 లో ఉత్పన్నమై, 

కార్యగైెను ఆశయమై నిర్విరామకృషికి ఆలవాలమై యుండవలసిందే, 

కాని, మితవాదుల చేతులలో కాంగసు ఉన్నంత కాలమూ వారికి 

స్వత౦ (తాన్ని గురించ తల పెట్టడానికి తావే లేకపోయింది. “స్వరాజ్యం” 

అన్న ముక్కేవారికి చుక్కెదురుగా కనబడేది. లోకమాన్య బాల 
గంగాధర తిలక్ మొట్టమొదటి సారిగా “స్వరాజ్యం నా జన్మహక్కు.” 

అన్న నివాదాన్ని ఉచ్చరించినప్పుడు, ఆ మితవాదులకా ముక్కలు 

కరీరంలో వణుకు పుట్టించాయి. 

“స్వరాజ్యం అన్న పదం ఉపయోగించిన కారణంగా తిలక్ 

మహాశయుడు ' చిక్కు.లలో . పడే పరిప్టితి ఉత్సన్న మయినప్పుడు, 
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దాదాభాయి నౌరోజీగారు 1906 లో కాం(గెస్ అధ్యకుడుగా లండన్ 

నుంచి భారతదెళానికి వచ్చి “స్వరాజ్య అన్న పదాన్ని విపులీకరించి, 

“స్వరాజ్” అనగా పూర్తి స్వాతం(త్ర్యమనీ, ఆ రోజులలో ఎన్నో దేశాల 
వారు (బిటిషువారికి బద్దులయి అనుభవిస్తూన్న స్వాతం త్యంలాంటిదసీ 

నిర్వచనం ఇవ్వవలసివచ్చింది, 

అధమం అస్పటినుంచీ అయినా ఆ మితవాదులు ఏపేటా ఆ 

“స్వరాజ్యాన్ని” వాంఛిస్తూ ఉండి ఉండవలసింది. అల్లా 1917? వరకూ 

జరిగి ఉంపే ఎంతో బాగుండేది. 1917 లోనే కాం(గను మిత వాదుల. 

చేతులలోంచి మారి, కొదికాలం తిలక్ మహాశయుని అడుగుజాడలలో 

నడుస్తూ, గాంధీగారి కై వసం అయింది. 
మితవాదులా “స్వరాజ్యాన్ని” కోరలేకపోయారు. “స్వరాజ్య” 

అన్న పదానికి వెనుక ఇంత చర్మిత్ర ఉన్నా, హజరత్ మొహనీ. 

“స్వరాజ్య అన్న పదం వాడి,ఉంటే,ఆ కోర్కెలో తప్పేమీ లేదని గాంధీజీ 

గుర్తించి ఉండవలసింది. కాని వెనువెంటనే జరిగిన హజరత్ మొహనీ 

నిర్పంధమూ, కేనూ, విచారణా గమనించిన నాకూ, ఇతర మ్మితులకూ 

కూడా గాంధీగారు అన్న “లోతుపాతులు (గహించి మరీ స్వాతంత్ర్యాన్ని 

గురించి మాట్లాడు అన్న హెచ్చరికలోని “లోతుపాతు అన్న పదాన్నే 

అడ్డం పెట్టుకుని హజరత్ మొహనీ పెన (ప్రభుత్వంవారు విరుచుకు 
పడ్డారా అనిపించింది. అది *స్వాతంత్యం” అన్న ఆశయానికి (పాతి. 

పదిక్కా జన్మ కారణమూ అయింది. 

పాంబమూ ర్తి ఉబలాటం ' 

తర్వాతి పరిస్టితులుకూడా గమనిద్దాం. లోగడ కొంత కాలంగా 

మద్రాసు శాసన నభ “స్పీకర్గా పనిచేసిన బులుసు సాంబమూ_ర్టిగారు,. 
కలగబోయే పరిణామాలను విలియా వేసుకోకుండా, “స్వాతం త్యం” 
కోసం [ప్రాకులాడ - నారంభించాడు. సాంబమూ ర్రిగారూ, నేనూ 
ముప్ఫయి యేండ్ల కుపె గా కలిసి పనిచేస్తూ ఉన్నవారమే. ఆరంభ. 

దినాలలో లాయర్ల ౦గా పనిచేశాం. తర్వాత ఇరువురమూకూడా డా ప్రాక్టీస స్త 
టి వతు 

సన క a 



399 నా జీవిత యాత్ర 

విరమించుకుని, స్వాతంత్య సమరంలోకి కలిసేదూకి పనిచే సున్నాం, 

1921 లో జరిగిన ఆ మొట్టమొదటి గోదావరి జిల్లా రాజకీయ సభా 

కొర $| క్రమాలు నౌ అధ్యక్షత నే జరిగాయి, అప్పుడు "నేనే సాందిమూ రి 

గారి “స్వాతంత్ర్య” తీర్మానాన్ని ఎదుర్కున్నాను. అప్పట్లో గాందీగారికి 

లాగే కావలసిన తయారీలేందే “స్వాతం(త్యం? అన్న పదం వాడితే 

(సభుత్వంవారి చేతులలో ఎటువంటి ఫలితాలకు లోనుగావలసివ స్తుందో 

అన్న భయం నన్నూ ఆవరించే ఉందన్నమాట! 

స్వరాజ్య సమరంలో సాంబమూ ర్షిగారి పాతను గురించి 

ఇదివరకే చెప్పి ఉన్నాను, 

జవహర్ లాల్ చొరవ 

చెన్నపట్నం కార్యగెసులో, అప్పుడే బివీవా నుంచి వచ్చిన జవ 

హర్లాల్ నె (హూాగారి ముఖతః (పతిపాదించబడింది సాంబమూ ర్తి 

గారి “స్వాతంత్ర్య తీర్మానమే. మదరాసు కాం(గెస్ రోజులలో కూడా 
మహాత్మా గాంధిగారు “స్వాతం(త్యి తీర్మానానికి (ప్రతికూలురే. జవ 

హర్ లాల్ గారు తీర్మానాన్ని _పతిపాదించే సమయంలో గాందీగారు 

ఆ కౌం(గసు పెండాలు గేటు దాకావచ్చి, లోవల ఏం జరుగుతోందని 

అడిగి, జవహర్ లాల్ నెహ్రా స్వాతంత్ర్య తీర్మానం పె పె మాట్లాడుతున్నా 

రని విని, వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోతూ, “ఏదో బడి పిల్లల బెడదలే” 
అన్నారు. 

ఆ రోజులలో దేశంలోని స్వాతం _త్యవాదుల నందరినీ అరెస్టు 

చేసి, కేసులు పెట్ట జెయిళ్ళకు పంపిసార నే వదంతి బాగా నాటుకుపోయ 

ఉంది. తన్ను కాదని జవహర్లాల్ ఆ తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాడించాడనే 

అభిపాయం గాంధిగారికి కలిగి నట్లుంది. ఈ విషయంగా తన కుమా 
పుడు జైలుకు వెళ్ళడము మోతీలాల్ నె హూగారి కెంత మాత్రం ఇష్టం 

లేదు. అసలు ఆయన స్వత ౦(త్యాన్ని వాంఛించే బాపతు కాదు. ఆఖరికి 

డొమినియవ్ స్టేటస్” (అధినివేశ (స్రతిన త్తి అన్న పదజాలంమీద 
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కూడా నిలబడే బాపతుకాదు. ఆయన ఎప్పుడూ రాజీ (ప్రతిపాదనలకు 

సుముఖుడు, 

ఎప్పుడూ కలహేనికి కాలు దువ్వి, తిరుగుబాటును వాంఛించే 

బెంగాల్ రాష్ట్రం కూడా, ఆ 1825 లో చి తరంజన్దాస్గారి మరణం 
లు అ=వి 

కారణంగా, వెనక్కి జ౦కింది. దాస్గారి మరణం ఓక పెద్ద కధ. 

దానిని గురింది (పత్యేకంగా చెప్పతాను.బెంగాల్, అనేక కారణాలవల్ల, 

మదకాసు కాం(గెస్వారు “స్వాతంత్ర్య తీర్మానాన్ని ప్యాసుచెసిన సమ 

యంలో, ఒక రకమయిన నిరుత్సాహ స్టితిలో పడిపోయి ముందుకు 

రాలేక పోయింది, 

బెంగాల్ వారు 1828 కాం(గెస్ను కలక తాకు ఆహ్వానించారు. 

ఎల్లా గయినా కాం్యగెను అధ్యకునిగా పండిత మోతీలాల్ నెహూగారి నే 

ఎన్నుకుని, చెన్నపట్నంలో ఆయన కుమారునిచేతనే (పతిపాదించబడి 

ప్యాసయిన “స్వాతంత్ర్య తీర్మానాన్ని బుట్ట దాఖలు చేయించాలని 

“దెంగాల్” వాంఛించింది. 

కమిషన్ బహిష్కురణ తిర్మానం 

సెమన్ కమిషన్ బహిష్కరణ తీర్మానాన్ని గురించి మళ్ళీ 

కా స్ట చర్చిద్దాం. మొట్టమొదటి కాం(గసు 'దినాబనుంచీ (బైటిష్వారు 

భారతీయు లపట్ల ప్రదర్శిస్తూ ఉన్న వై ఖరీ, అవలంబిస్తూ ఉన్న దగా 

పద్ధతి, మోసకారి విధానమూ గమనించి (గ్రహిస్తూన్న భారతీయులు 

ఆంగ్లేయ విధానాలతో విసుకుజెంది ఉన్నారు. నాయకులూ, దేశంలోని 

చిన్న పెద్దలూ- అందరికీ (బ్రిటిష్ విధానంపట్ల విముఖతే కలిగింది. 
ఆ కారణంచేత బహిష్కరణ తీర్మానం విస్తారం తర్జన భర్జనలు అవ 

సరం లేకుండానే అంగికరించబడింది. 

తీర్మానం ఆమోదించబడిన వెంటనే దేశవ్యా పంగా ఉన్న 

కాం్యగెసు కమిటీలకీ, (ప్రజానీకానికీ కూడా సై మన్ కమిషన్ దిహిష్క 
రించవలసిందనీ, పూర్తిగా హరాలు చేయవలసిందనీ ఆదేశాలు ఇవ్వ: 
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బడాయి. కొంతమంది నాయకులకు శానన ధిక్కారమూ, “బాయ్కాట్? 

తీర్మానాదులలో అంతగా ఆస క్రి లేకపోయినా, ఇది కేవలం "బహిష్ట 
రణే గదా ఇందులో శాసన ధిక్కారాది కార్యక్రమాలు ఏమీలేవు 
గనుక కమిషన్ని “బాయెకాట్” చేసి, హర్తాలు అమలు పరుడాం అని, 
తమలో తాము తర్జన భర్జనలు చేసుకుని, ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు. 

దెశం ఈ తీర్మానాన్ని ఆస క్తితో అమలు సరచింది. కమిషన్ 
ఎక్కడకు వెళ్ళినా నల్ల జెండా లెదురయ్యాయి. అందువల నే ఈ బహి 
ష్కరణ అంత ఘనంగా సాగింది, ఆ కాంగ్యస్ అధ్యక్ష పదవి, శ్రీని. 
వాసయ్యంగారి భుజస్కంధాల మీదనుంచి, ఆ 1927 డిసెంబరులో 
డా॥ అన్నారీగారి భుజాలమీదికి వాలి ఊరుకుంది. 

సక్తత్వాలాకి విందు 

(బైటిష్ పార్ల మెంట్ లో భారతీయ సభ్యుడుగా ఉంటూ ఉన్న 
సక్షత్వాలా 1027 లో హిందూ దేశానికి వచ్చాడు. ఆయన కేంద్ర 
శాసన నభా కార్యక్రమాన్ని వీక్షించి ఆ శాసన సభా సభ్యులలో 
ముఖ్యులు అనుకున్న వారందరితోనూ, _ దేశంలో ఉన్న రాజకీయ 
పరిస్థితిని గురించి తర్కవితర్కాలు చేశాడు. 

ఆయన చాలా ఉత్సాహవంతుడూ, మంచి తెలివయినవాడూను. 
కాని తన దేశభవిష్య త్తు ఎమిగానున్నదో అనే వ్యాకులంతో చాలా 
మనఃకెశంలో ఉన్నాడు. 

ఆయన రాకను పురస్కరించుకుని కెంద్ర శాసన సభలోని 
కాంగెసు మెంది ర్ల ంతా కలసి ఆయన గౌరవార్థం ఒక పెద్ద (పాతః 
కాల విందును ఏర్పరచారు. నాతో ఆయన సం(ప్రతించిన సందర్భంలో 

“డేశం యావత్తూ ఒక్క (త్రాటీమీద, ఒక్కమాట మీద ఉండి, సంఘీ 
భావంతో వ్యవహరించా లన్నారు. తాను జన సమూహంతో కలిసిమెలిసి 

. ఏ విధమయిన కార్యక్రమమూ ఎప్పుడూ జరుసలేక పోయానని 
వాపోయాడు. ఇదంతా 1927 మార్చిలో కేంద్ర శాసన సభలో జరిగిన 
విషయం. 
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రెం్యద శాసన సభలో ఉన్న కాంగైను సభ్యులందరమూ కలిసి, 

మాకు సంబంధించినంతవరకూ ఒక కార్యనిర్యాహక సంఘాన్ని 

పండిత మోతిలాల్ నెహూ9)గారి అధ్యక్షతను ఏర్చురచుకున్నాము. 

కొ త్తగా ఎన్నికయిన కేయ్యద శాసన సభ్యుజగా మా జీవితం 1927లో 

(పారంభం అయింది. 

నిజానికి మా పార్తీ మంచి సకడ్బందీగానే వర్చడింది. మంచి 

(క్రమశిక్షణ కలదే. కాని పెద్దలలో కొద్దిగా మనస్పర్గలుండేవి. మోతీలాల్ 

నెహూగారికీ, (శ్రీ నివాసయ్యంగారికీ ౬5 పక, నెహూగారికీ లాలా 

లజపతిరాయ్గారికీ ఇంకొక పక్కా కౌ స స్పర్తలుండేవి. ఈ స్పర్గలకు 

రాజకీయకారకాలే ఉండేవి. ల న్ 

డిన్నర్ పార్టీలు - రంగయ్యర్ సవాలు 
కాని కేవలం వ్య క్రీగతమయిన స్పర్ష నెహూూ గారికీ సి. ఎస్, 

రంగయ్యరుగారికీ మధ్య ఉండేది. వీరిద్దరూ ఒకప్పుడు మంచి స్నేహి 

తులుగానే ఉండేవారు. అప్పట్లో రంగయ్యరు నాభా మహారాజు 

కార్యదర్శిగానూ, హితుడుగానూ ఉండేవాడు. గవర్నమెంట్ వారినుంచి 

తన రాజ్యాన్ని రాబట్టుకో డానికి మహారాజు నెహరా గారిని న్యాయవాదిగా 

పెట్టుకున్నాడు. ఈ కేసు వ్య కిగశంగా  తేఐడిన బాపతే. ఈ 

సందర్భంలో నాన్చుడు, అభి ప్రాయభేదాలూ ఉండేవి. అల్లా వారిరువురి 

మధ్యా ఏర్పడిన స్పర్ద శాసన సభలోకీ, రాజకీయాలలో కీ |పవేశించింది. 

ఒకప్పుడు మెము, మా కార్యనిర్వాహక వర్గంలో _ వై (సాయ్ 

తోను, ఇతర (ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతోను సంబంధించిన సాంఘిక 

కార్యక్రమాలలో పాల్గొనకూడదు, వాటిని పూర్తిగా బహష్క-రించాలని 

నిర్ణయించుకున్నాం, మోతీ లాల్ నెహళ9గారికి మాతం, 'మొదటి 

నుంచీ అలవాటయిన కారణంగా, అటునంటి డిన్నర్త్ల కీ, పార్టీలకూ 

వెళ్ళకుండా ఉండడమం కే అదోలా ఉండేది. వెళ్ళాలనే కోరికే పీకు 

తూండేదన్నమాట! 
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నేను [(గామాంతరంలో ఉన్న సందర్భాలలో ఒకసారి 

ఆ బహిష్కరణ తీర్మానం రద్దవడమూ, వెళ్ళదలచినవారు పార్టీలకు 
వెళ్ళవచ్చును అన్న తీర్మానం ఆ మోదించబడ్డమూ జరిగింది. తర్వాత 

ఆ(పక్న తిరిగీ చర్చనీయాంశం అయింది. "ఆ విషయాన్ని తర్కించ 

డంలో, పార్టీ లీడరుగా ఆయన ఒక్కరికీ ఆయా పార్టీ లకు వెళ్ళడానికి 

అనుమతి ఇ “స్టే సరిపోతుందన్నాను. వెంటనే సి. ఎస్, 'రంగయ్యరు_. 

“నిన్నే ఎందుకు వెళ్ళనివ్వాలి ఆ పార్టీలకు? నాకంపే నీవు ఎక్కువగా 

(తౌాగగలవా?” అని సవాలు చేశాడు, 
రంగయ్యరుగారి మాట తీకూ, వారి హాన్యం, అంత అపహాస్యం 

గానూ, మోటుగానూ ఉండేది. మోతీలాల్ గారయినా తిస్పికొట్టాలంపే 

గట్టి దెబ్బే కొట్టగలరు. ఇతరులమీద తాను విసిరే విసుర్ల లాంటివి తన 
మీదనే కేం|దీకరించబడినప్పుడు, వాటికి నవ్వుతూ ఆనందంగా 

తట్లుకోనూ గలడు. ఆదీ ఆయన తత్వం, 

చరిత సృష్టించిన చతురుడు 
మా మిత్రుడు విఠల్భాయ్ సెల్ కానన సభాధ్యకుడుగా 

ఉండేవాడు. ఆయన మాంచి నేర్పరి. (పపంచకంలో ఏ దేశపు పార 

మెంటరీ స్పీకర్ గానయినా ఆయన బాగా రాణించగలడు. అటువంటివ్య 

కేంద్ర శాసన సభలో, అప్పటికి అమలులోనున్న ఆచార (ప్రకారం, 
జీతంగాని, పూచీగాని ఎంతమాత్రమూ లేని ఒక అపహోన్యపు, అవక 
తవక, వార్ల మెంట్కు నిష్కపటమయిన నాయకుడుగా ఉండవలసి 

వచ్చింది. కాని ఆయన నేర్పుతో నిర్తీనమయిన ఆ వార్ల మెంట్కు 

జీవంపోసి, పూచీ అన్నదిలేని సందర్భాలలో కూడా దానికి ఎంతో 

(పాముఖ్యం ఉన్నట్లు కల్పనజేసి, అందరికీ ఉ ఉ_తేజాన్ని కలిగించేవాడు. 

ఈ సందర్భంలో ఆ మేధావిని గురించి కా స్త విపులికరించకుండా 
ఉ 'డలేకపోతున్నాను, 

అసెంబ్లీ అధ్యక్షుడుగా విఠల్ భాయగారు సభ్యుల (ప్రవ ర్త నాదుల 

విషయంలో చాలా నిక్కచ్చిగానూ, స్వతం(తంగానూ వ్యవహరిస్తూ, 

ఆ జీవంలేని కేంద్ర సభలో చిన్న చరిత్రనే సృష్టించగలిగాడు. దేశ 
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దేశాల ఆనవాయితీలను పాటిస్తూ, (పెసిడెంట్ గా తనకున్న హక్కులను 
సవ్యంగా చెలాయిస్తూ, చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తూ, వై (నాయుగారూ, 

కౌన్సిల్ వారూ జారీచేసిన అర్హర్ల నుకూడా అవసరమయితే ధిక్కరించి 
సభా గౌరవాన్ని కాపాడేవాడు 

స సభకో పోరిసుగార్డ్ (పపేంచకుండా అటకాయించిన 

వపా దేశంలో అమలులో ఉన్న రాజకీయసూ(త్రాల (ప్రకారం 
అధ్య ఎట్టి హక్కులూ ఉన్నట్లులేదు. ఓన్ నిష్పూచీ (పభుత్యమూ, 

పూరీలేని సభ్యులూ కలసి వారికి తోచిన విధంగా అధ్యపని ఆడించ 
గల స్తితిలో ఉన్నారన్న మాట! జెయిలులో ఉండగానే అసెంబ్లీ! 
ఎన్నికయిన ఎస్, ఎన్. మితాగారికీ శానన సభా కార్యక్రమాల్లో 
పాల్గొనేటందుకు సౌకర్యాలు కలిగించాలని కోరినప్పుడు, సర్ 
అలేగ్గాండర్ మత్తమన్ పార్త మెంట్ నాయకుడుగా ఉంటూ, సభ్యుల 
హక్కులపై నడిచిన తీవమయిన వాగ్వివాదంలో కల్పించుకుని, 
సభవారికీగాని సభ్యులకుగాని ఎట్టి హక్కులూ లేవన్నాడు. విఠల్ భాయ్ 
పెర్ గాక మరొకరెవరయినా" అయితే, పోలీసువారు కౌన్సిల్ లోకి 
రాకుండా అరికట్ట గలిగి ఉండేవాడుకాడు. ఆ (పశ్నపైన అయన ఒక 
నూతన పద్దతికి. దారీ చూపాడు. 

(పెసిడెంట్ కార్యాలయ వివాదం 
తర్వాత, లెజి సెటిద్ డివార్హ మెంట్ నుంచి తన ఆఫీనును 

ప్రత్యేకించి వేరుగా ఉంచి తీరా లన్నాడు. అవి కలిసి ఉండదాన్ని 
కొన్ని చిక్కు లున్నా యనీ, నాటిని విడిగానే ఉంచాలనీ ఆయన 
వాదించాడు. దర్శిలా సర్ విరదాంకితుడయిన లాం సెట్ (గాహం 
అప్పట్లో లెజిసే సేటివ్ డిపార్లు మెంట్ కు కార్యదర్శిగా ఉండేవారు (ఆయన 
సింధురాష్ట్రానీకి గవర్నర్గా పనిచేసి పి.ఛను పుచ్చుకున్నారు. 
పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ డై రెక్టర్ హోదాతో అపరాధ పరిశోధక డిపార్డు 
మెంట్కు ముఖ్యుడుగా కోట్ మాన్ వ్యవహరించేవాడు. కాగా ఆయన 
గవర్న మెంట్ వారి చీఫ్ ప్తి ప్ కూడాను, * జటింగుకాలు లో తన విధిని 
అతి జాగ ర్రగా నిర్వహీస్తూ, (ప్రభుత్వ పక్షానికి కౌన్వాస్ చేయడం 

T 26 
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లోనూ, .ఆ పోలింగు బూత్ గుమ్మం వద్ద నిలిచి గవర్న మెంట్కు 
అనుకూలు రయినవారికి లోపలికి దారిచూసడంలో నూ బహు సమర్థుడు, 

విఠర్ భాయ్ పిల్, వ్య ్రీగతంగా తన స్వభావాన్నిబట్ట, తన 
హోదాను కాపాడుకుంటూ, తనకి ఉ త్రమమని తోచిన రీతిగా న్యాయం 
గాను వ్యవహరిస్తూ, తన ఆఫీసుకు "ప్రక్యేకస్టానం ఉండి తీరాలనీ, 
లెజిస్టేటివ్ డిపార్ట్ మెంట్ కూ, తనకూ సంబంధం ఉండకూడదని 
కోరడం సబబే అయినా, ప్రభుత్వరంగంలో మాతం ౪ కోరిక బాగా 

అలజడిని కలు గజేసింది. 

హూం మెంబర్ క్షమాపణ 

నిందాపూర్యకమయిన పోనుకోలు కబుర్లు లాబీ వర్గాలలోని 
అఫిషియల్ సభ్యులే ఆరంభించి, విళల్ భాయ్ సకేల్కు ఒక నిందను 
అపాదంపడేశారు. ఇల్లా చేసినందున ల్ల తమ్ముతామే కించపరచుకుంటూ, 
సభ్యుల కోపతాపాలకు గురయాం. వారిమీద అవిశ్వాస తీర్మానం 

తీసుకురావడానికికూడా సావకాశం ఉందన్న సంగతి పాపం, వారు 
తలచలేదు. 

అసెంప్రీ అధ్యకుడంటే సభ్యుల హక్కులను, అధికారాలను 
రక్షించే దాత 'అన్నమాట. విఠల్ భాయ్, కాంగ్రసువారు.. కాంగ్యసే 
తరులు, వారు.ఏకు అన్న విభేదంలేకుండా అన్ని వర్ణాల వారికీ అవసర , 
మెన రక్షణ ఎప్పుడూ ఇచ్చేవాడు. ప్రభుత్వంవారి _పెజరీబెంచెస్ 
వారికికూడా రక్షణ ఇచ్చేవా డాయన, కాం(గసువారు అసెంబ్లీలో 

సుస్థిర స్థానం యేర్చాటు చేసుకున్నప్పటికీ, వారు ఎంతో ధీమాగానూ, 
యు క్రియ రక్రంగానూ పోట్లు పొడుస్తూన్నా _పెజరీబెంచి సభ్యులకు 

మాతం గర్వమూ, అహంభావమూ త గలేము. 

ఈ అ(ప్రకిష్ష పరిస్టితికీ మార్షాంతరం మాకు కనబడక, ఆ 

(ప్రకారం అధ్యకుని కించపరుస్తూన్న వారివద్దనుంచి క్షమార్చణ 

పుచ్చుకుతీరాలనే భావం మాకు ఏర్పడి, మా అధ్యక్షుని గౌరవ 
మర్యాదలు కాపాడవలసిన అవసరం మాదే గనుక, ఆ పార్టీ లీడర్ని 

తగు చర్య తీసుకోవలపిందని కోరాం. ఈ సమాచారం విషమ 
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పరిస్తితులకు దారితియ్యకుండా నే వై ప్రాయ్గారికి జేరింది. వెంటనే 

ఆయన కలు గజేనుకుని, హోం 'మెంబర్ని జరిగిన పొరపాట్లను సరిదిద్దు. 

కోవలసిందని బలవంతం చేశాడు. హోం మెంబరు షంటనే తగు 

రీతిని అవనరమయిన పదజాలంతో క్షమార్పణ కోరడమూ, పొర్ష 

మెంట్ సభ్యులందరి తరపున మోతీలాల్ నెహూ9గారు ఆ క్షమార్చణను 

అంగీకరించడమూ జరిగింది. ఆ తర్వాత ఉద్రిక్తత తగ్గి, శాంతి 
నెలకొంది. అది మా అధ్యమినకు ఒక విజయమెండి. ఆ విధంగా వార్ష 

మెంట్లో ఒక నూతన మర్యాద (Convention) ఏర్పడం 

జరిగింది. 

ప వ్ క్ సె ఖై క్ లు 

1928, 1929 సంవత్సల పారిపాలనా విధానంలో భయాందోళన 

లదే పె చెయ్యి. అయింది. వై (సాయ్గారు తమ పరిపొలనంతా 

ఆరి రి నెన్సులషీ దనే నడిపించారు. 

సెపైంబరు i7న శాంద హర్ సి (Sandhurst) ఆనే 

ఒక పోలీసు ఆఫీ ఖసర్ని ఖూసీ జేశారు, "దానో ఆర్షినెన్సులూ, కుట 

కేనులూ బనాయింపబిడ్డాయి. పైగా పబ్లిక్ గే సేప్టీ (ప్రజారక్షణ) బిల్లు 

అంటూ ఒకటి మన నె త్తిని రుద్దడానికి (ప్రయత్నాలు జరిగాయి. 

అందుమీదట కుట'కేసు ప్రాముఖ్యాన్ని వహించింది. ఈ (పజారక్షణ 

కంటూ (ప్ర వేళ బెట్టబడిన బిల్లు, ఆ మీరట్ కుట'కేనును తారుమారుచేసి, 

అధ్వాన్న పరిస్తితులలో సడుతుందేమో ననిపించింది. 

పరిస్థితులను గమనించిన శాసన సభాధ్యతుడు విఠల్ భాయ్, 

ఓక (పకటన చేశాడు. అందులో ఆతి జాగ్రతగా పరిశీలించిన అనంతరం 

తాను ఒక నిశ్చ మానికి వచ్చాననీ, ఆ నిశ్చయం (ప్రకారం అటు 

మీరట్ క1ట'కేసు నడుస్తూండగా ఇటు ఈ పబ్లిక్ 3 సి బిల్లు (ప్రతి 

పాదించడం చాలా ఆక్షేపణీయం, అందువల్ల '(పభుత్యంవారు ఈ 

రెంటిలో ఒక దానిని వదులుకోక తప్పదని సూచించబడింది. 

(సభుత్వంవారు అదేం కుదర దన్నారు. దానో 1928 
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వ్మపియల్ 11 వ తేదీని అధ్యకడు, తాను సూచించిన ఆ (ప్రాథమిక 

సూత్రాలమీది, ఆ బిల్లును (త్రోసి వేశాడు. ఆప్పుడు వై సొయ్గారు 

శాసన నభనీ, సైటు కి కొన్సిల్సీ ఉమ్మడి సమావేశానికి పిలిచి ఆ నమా 

వేశంలో ఆ (ప్రజారక్షణ బిల్లును ఆమోదింపబేశాడు. (ప్రభుత్వంవారి 

నిరంకుశ పరిపాలనకీ, వై సోయ్గారి నికృష్షవిధానానికీ ఇంతకం టె 
(ప్రబిలమయిన నిదర్శనం ఇంకోటి కావాలా? 

(పజాభ్మిపాయాన్ని కాదని తమకు ఇష్టం వచ్చినట్లు నిరంకుశంగా 

(ప్రవ రి రించడానికే వై సాయగారు సర్పి ఫికేషన్ పవర్ని తమ 

చేతిలో పెట్టుకుంట. ఆటువంటి బిల్లు విషయంలో జరిగే సర్టిఫికేషన్ 

తతంగాల్ని ఆపు చెయ్యడానికి కొనన సభవారికి అధికారం లేక 

పోయినా, ఉన్నత స్థాయిలో జరుగుతూన్న తర్క_వితర్కాలు (పజా 

హృదయంలో ఉ_లేజాన్ని కలిగించడానికీ, ముఖ్యంగా అమాయికప్ప 

బాధితుల హృదయాలు తేలిక అవడానికి ఉపకరించేవి. సహకార 
నిరాకరణ ఉద్యమం, 1921 లోనే (ప్రారంభించబడి, (ప్రత్యక చర్య, 

నిర్మాణ కార్య క్రమాలద్వారా, (పజాహృదయంలో నూతన ఉత్సాహాన్నీ, 
ద్ద కనీ, కలిగించ గలిగినా, 1928.29 సంనత్సరాలలోకూడా శాసన 

సభాసభ్యులకు ఇటువంటి అన్యాయ పరిస్థితులలో కౌంగెసువారితో 

కలిపి ఓటు చేయడానికి “కలేజాి లోటుగానే ఉండేది. 

వైసాయిక మందలింపు 

వె వై _నాయిగారు శాసననభా, రాజ్యసభా సభ్యులను ఉమ్మడిగా 

సమావేశపరచి, ఆ ఉమ్మడిసభలోని సైట్ కౌన్సిల్ సభ్యుల ధర్మమా అని 

పాది ఓట్లతో బయట బయటపడేవారు. అప్పుడుకూడా రాజ్యాంగప్ప 

కట్టుబాట్ల కు లోబడి ఉభయ' సభల ఆమోదం పొందిన ఆ బిల్లుల్ని 

కూడా చట్టంగా (ప్రకటించడానికి ఒక ఆర్డినెన్స్ కావలసి వచ్చేది. 

ఇటువంటి పరిస్థితులలో లేని “పూరీని సృష్టించి, తాను సృష్టిం 

చిన ఆ *పూవీి అధారోంగా, వై (సాయినికూడా, ఇప్ప అనవసరంగా 

మా కార్యకలాపాలలో కలుగజేసుకుంటున్నా” వని మందలించగలశ క 

ఒక్క. విఠల్ భాయ్ సేల్ కే ఉంది. అట్టి దీశాలి ఆయన. 
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ఉమ్మడి సభలో వెస్రాయ్గారి ఉసన్యానానికి విఠల్ భాయ్ుగారు 

ఆక్షేపణ. తెలిపారు. వై(స్రాయ్ లార్డ్ ఇర్విన్, (ప్రెసిడెంట్ గారి పెర 

ఉ తరం (వ్రాస్తూ, అందులో (పెసిడెంట్ గారి నిర్ణయాన్ని ఖండించడం 

గాని, దానికి ఆయన పై దోషం ఆరోపించడంగాని తన ఉద్దేశం కాదని 

స్పష్టం చేశాడు, 

(పెసిడెంట్ మాతం, తాను రాజ్యాం గరీత్యా తనకున్న హక్కు 

లను పురస్కరించుకునే ఆ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నానని తిరిగీ చెప్పాడు. 

ఈ సందర్భంలో మనం గమనించవలసిన ముఖ్య విషయాన్ని ఒక్క 

ముక్కలో చెప్పాలం పే-ఇస్పటికి సుమారు ఇర వై సంవత్సరాలనుంచి 

మనం పడుతూన్న తంటాలన్నీ వె(సాయ్ చేతిలోంచి ఇటువంటి “అధి 

కారాన్ని” తప్పించాలనే, ॥ 

మూడు రొజుల ఉపన్యాసం 

ఆయన స్పీకరు కాకపోయినా, బిల్లులమీద నడిచే తర్క విత 

ర్క్యాలలో విఠల్ భాయ్ పపేల్ అంతరాయాలు కలిగించే వాడు, ఆయన 

ఎంత కోపదారయినా, చికాకు తత్వం గలవాడయిన్తా మాటాడు 

తూన్న వారి నెవ్వర్నీ బలవంతంగా ఆపుజేసి కూ ర్చోబెట్టలేదు. పూచీ 

గల పొర్ష 'మెంటులో నయినా (పతి నభ్యుడికీ తనకి తోచినంత కాలం, 

స్పీకరునుంచి అంతరాయం లేకుండా మాటలాడగల హక్కు ఉంది, 

ఇతర సందర్భాలలో (కమ శిక్షణ అమలుపరచి, అవతలి వ్య కి ఎవ 

రయినదీ లెక్కచేయకుండా, తన పరిస్టితినిగూడా గమనించకుండా, 

అవసరమయిన చర్య తీసుకునేవాడు. ఇంత ఇదిగా ఉన్నా, ఆయనవల్ల 

జరిగిన పొరపాటు ఏదయినా ఉంచే దానిని సూవనీం ౨న తక్షణం సరి 

దిద్దుకునేవాడు. 

ఒక రోజున ఒక విల్లుమీద చర్చ జరుగుతూ ఉండగా, 

, ఏస్, రంగయ్యగారు, మధ్యలో లేచినిలబడి, ఉపన్యసించడం ఆరం 

భీంచాడు. రంగయ్యరు తన ఉపన్యాసాన్ని అనవసరంగా సాగదీస్తు 

న్నట్లు కనబడడంచేత, ఏఠల్ భాయెగారు “మీ ఉపన్యాసం ఇంకా ఎంత 
సేపుంటుంి”దని ఆడిగాడు. ఆ రంగయ్యరు తడుముకోకుండా “మూడు 
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రోజు లన్నాడు. దానో సభలోని ప్రతివ్య కికీ (పాణంపోయినంత 

పనయింది. 

నిజానికి, సరుకుండి, అంకెలకోటీ, రుజువులతోటీ నిరూపిసూ 

మాటలాడగల యే వ్య క్తి అయినా తన ఉపన్యాసానికి మూడు రోజులు 
కాదు.వారంరోజులు తీసుకున్నా బాధలేదు కని, ఏసభ్యుడయినా, తనకు. 
తోచినంత సేపు మాటలాడవచ్చును కాబట్టి, తన దగ్గిర సరుకున్నా 

లేకపోయినా, చెప్పిందే చర్విత చరణంగో చెప్పతూన్నా, సందర్భాన్నీ 

'ప్రసావన అంశాన్నీ తప్పించి మాట్లాడినా అది అన్యాయమే కదా? 

రంగయ్యరుకు మంచి వాగ్గాటీ, భాషా పరిజ్ఞానమూ, వాదించ 

గల నెడ్పూ ఉండడంచేత ఎవ్వరికీ కూడా, ఎవ్వరి" కేమిటి. (పెసి 

డెంటుగారికికూడా, “నీవు అనవసరపు (ప్రస్తావన చేస్తున్నావు అనడానికి 

సందు దొరకదన్నమాట! అందుచేత రంగయ్యరుకు కావలసినంత సావ 
కాశం యిచ్చాడు. ఆంగ్లో ఇండియన్ [గూప్ లిడరయిన సర్ డార్సి 

లిండ్సే (Sir Darsy Lindsay) “పెసిడెంటుగారు గమనించాలి! 

ఉపన్యాసం పరిధి దాటి దీర్ల 0, సుదిర్హం ప్రేయిపోతోంది అని హెచ్చ 

రిక చేసినా రంగయ్యరు ఉపన్యాసాన్ని సాగనిచ్చాడు. 
రంగయ్యరు అన్నంతపనీ చేశాడు. తన ఉపన్యానం వినడానికి 

మనుష్యులు ఉన్నా, లేకపోయినా, ధోరణిలో తబ్బిబ్బు లేకుండా, ఆ 

మూడు రోజులపాటూ ఆ ఉపన్యాసాన్ని సాగించా డా ధీశాలి. 

మేము కేంద శాసన సభా సభ్యులంగా జీవికాన్ని గడపిన ఆ 

మూడు సంవత్సరాలలోనూ, ఈ మూడు రోజుల ఉపన్యాసకాలం చాలా 

_సరదాగానూ, ఉత్సాహంగానూ, మరప్పరానిదిగానూ తయారయింది, ఆ 

తర్వాత ఆంగ్లో ఇండియన్ (గ్రూప్ నాయకుడు ఆ చర్చ సంబంధంగా 

మాటలాడుతూ, రంగయ్యరు గారు తన సుదీర్గ కాదుకాదు_దీర్ల, ఆతి 
'చీర్హ, మహాదీర్చ ఉపన్యాసంతో అనవసర కాలయాపన చేశాడనీ వాపో 
యాడు. 

మోతిలాల్గారి పరిహాసం 
అప్పటివరకూ ఆంతా సవ్యంగానే నడిచింది. కాంగైనుపార్టీ 

' నాయకుడుగా, మోతీలాల్ నెహ్రశాగారు సమాధానం ఇవ్వడానికి లేచే 
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సరికి మాతం అలజడి ఆరంభం అయింది. ఆయన లిండ్సే మాటలకీ 

(ప్రాధాన్యం ఇన్వకుండా ఉండి ఉండవలపింది. (పెపిదడెంటుగారే 

రంగయ్యరు ఉపన్యాసాన్ని అదుపులో పెట్టనప్పుడు, విండ్సేగారి 

మార్కులకు (పెసిడెంటుగారు అభ్యంతరం తెలపనప్పుడు తన ఉపన్యా 

సాన్ని తాను చెప్పదలనిన పాయింట్లు ఆధారంగా, కొనసాగించుకుపోయి 

ఉండవలసింది. ముఖ్యంగా తనకూ, రంగయ్యరుకూ మధ్య ఉన్న 

ఆజన్మ వై రాన్ని తలుచుకుని అయినా తన ధోరణి మార్చుకోవలసింది. 

కాని ఆయన రంగయ్యరులాంటి (ప్రత్యర్థిని క్షమించి. వదిలేరకం 

కాదుగా! తాను కాం్యగెసుపార్షీ నాయకుడననీ, పార్టీ మెంబర్గ హక్కు 

లను కాపాడవలసిన బాధ్యత "తనమీద ఉన్నదనయినా (గహించకుండా, 

లిండ్పే రిమారు_లకు జవాబు చె బృ అవకాశాన్ని పురస్కరించుకుని, 

రంగయ్యర్ని ఆ సభామధ్యంలో అపహోన్యం చేయడానికి పూనుకున్నాడు, 

“అయ్యా, ఆంగ్లో ఇండియన్ పార్టీ నాయకు లయిన లిండ్సే 

గారు సి. ఎస్, రంగయ్యరుగారి దీర్హ ఉపన్యాసాన్ని గురించి ఫిర్యాదు 

చేశారు. నిజమె. అ మినా, అసలు రంగయ్యరుగారి ఉపన్యాసంలో 

“సరుకు యేమయినా ఉందా?” అంటూ ఆరంధించిన అ ఉపన్యానాన్ని 

వినీ, మా (ప్రత్యర్థులయిన శానన సభ్యు లంకా సపకపకలతోటీ, ఇకి 

' లింతలతోటే బాగా ఆనందించారు. తనకి జూనియర్ అయిన ఒక 

వ్యక్తిని పార్తీనాయకుడి హోదాలో (ప్రత్యర్దులనుంచి కాపాడడం పోయి, 

పార్టీ ఫీడర్ గారే అదోలా మాటలాడితే అవతలి వారికి లోకువ కాదూ? 

నా అభ్యంతర తీర్మానం 

వెంటనే నేను మా పార్ట సెక్రటరీ అయిన రంగస్వామయ్యం 

గొరికి ఒక చీటీ పంపించాను, “ఆయన వీక్షర్ గారి పక్కనే కూర్చు 

న్నాడు.. ఆ చీటిలో రీడర్గా న్నెహూగారు చేసిన పొరపాటును ఆయన 
దృష్టికి తీసుకువచ్చి, ఆయన ఉపన్యాసం ముగించే లోపల, చేసిన పొర 

పాటు దిద్దుకొనుట కవసరమయిన నాలుగు మాటలు చెప్పవలసిందని 

కోరాను.” రంగస్వామయ్యంగారికున్న భయం కారణంగా ఈ చీట్ 
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లీడర్ కి చూపడంగాని, తనకు తానుగానే ఒక చిన్న సర్దుబాటు చేయడం 
గాని జరుగుతుందనీ ఆశించాం, 

అల్లా జరగని కారణంగా పార్టి మీటింగ్లో “సభలో లీడర్గా 
తదితర సభ్యుల త క ప్పొప్పులను కాపాడవలసిన లీడరే చేసిన పొరపాటుకు 

చింతిసున్నాము అని ఒక తీర్మానం (పతిపాదించాను. దానో మా 

పార్టీ మీటింగ్లో అలజడి బయల్లైరింది. (పతి సభ్యుని హృదయమూ 
తహాతహ లాడింది. ఒకటి రెండుసార్లు ఈ విషయం కార్య నిర్వాహక 

వర్షం వారి ముందుకు వచ్చింది. కాని దానిని నిరవధికంగా నెట్టి వేశారు, 
డెప్పూ టీ లీడర్ శ్రీనివాసయ్యంగారు మూగనోము పట్టడంచేతా, వీడర్ 

తాము చేసిన పనిని సరిదిద్దుకోడానికి ఒప్పుక్ కోని కారణాన్నీ, దాని 

గతి ఇలా పట్టంది, ఈ వి షయాన్ని జనరల్ బాడీ ఎదుట పెట్టవల 

సిందని కార్యదర్శినీ, అధ్యక్షుల్లీ కోరినప్పుడు అల్లాగే అంటూనే ఏడాది 
దాటించారు, 

ఈ ఏడాదిలోనూ సభ్యులంతా విడివిడిగానూ, నలుగురూ కలిసీ 
నా వద్దకు వచ్చి, నాయకునిమీద అటువంటి తీర్మానం తగదు, దానిని 

ఉపనంహరించుకోవలపిందని కోరారు. నేను ఒప్పుకోలేదు. . నాకు 

ఆయనపై వ్యక్తిగతంగా ఎటువంటి ద్వేషమూ, దురభి పాయమూ 
లేవనీ, సభ్యులకు కావలసిన రక్షణ ఉండాలనే కాంకే ఆ (ప్రతిపాదన 

తీసుకు రావడానికి కారణమనీ నూచించాను, అయినాగానీ మెంది 

ర్లందరూ అవసరమయిననాడు తామంతా నాయకుడ్నే సమర్దిస్తాం అని 
కూడా అంటూ, నన్ను ఆ (ప్రతిపాదన తగ్గించుకోమని కోరారు. సి, 

ఎస్, రంగయ్యరు కూడా నన్ను భయపేట్లాడు. “ఇప్పటి వరకూ 

నాయకు దొక్కందే, చేపిన పొరపాటుతో అసహాస్యాల పాలయ్యాడు. 
మీరంతా ఆయన్ని సమర్థించే పక్షంలో మిమ్మల్నందర్నీ చూసి (ప్రపం 
చకం అపహాస్యం చేస్తుందని విశదీకరించాను. 

రాజీ ప్రతిపాదన 

సంవత్సరాంతంలో ఒక రాజీ (పతిపాదన సూచించబడింది. ఆ 
కారణంగా మా ఇద్దర్నీ సంఘటన పరిచారు. వారు మా కలయికకు 
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కాలం నిర్ణయించుకుని, నేను అసెంబ్లి బిల్లింగ్ లో ఆనాటి. కార్య 

క్రమాన్ని ముగించుకుని కూర్చున్న సమయంలో మోతీలాల్ నె హూ 

గార్ని నావ నద్దకు తీసుకువచ్చారు. వస్తూనే మోతిలాల్ గారు పశ్చాత్రా 

పాన్ని కనబరిచారు. ఈ విషయంలో తన సానుభూతిని వెలిబుచ్చుతూ 

గాంధీ మహాత్ముడు తన పేర ఉత్తరం (వాశారని చెప్పారు. ఇటు 

వంటి విషయాలలో ఆయన కా మూర్గపు పట్టూ, మొండితనమూ లేక 

పోతే ఆయన్ని సదా నా భుజస్కంధాలపై న మోసాను, ఆయన యందు 

నాకంత అభిమానమూ, గౌరవమూ ఉన్నా యన్నాను. 

ఆ నమాచారం అంతటితో అలా చలారి పోయింది. ఈ విష 

యంలో ఓటమి నాదీ, గెలుపు మోతీలాల్ గారిదీ అని ఒస్ప్సుకోవడం 

న్యాయమేమో! ఆయన పార్ల మెంట్ లో అందరి సభ్యుల నమక్షం లో 

తన తప్పును ఒప్పుకోవలసిన పరిస్టితి తప్పిందిగా మరి! నాయకుడు 
తన తప్పును (గ్రహించ గలిగాడు. నన్నూ ఎవ్వరూ ఎంత బలవంతం 

చేసినా (పతిపాదనకు వెనక్కు. తీసుకునేలా చేయలేకపోయారని నేనూ 
సంతోషించాను, 

4 
దల మధ్య రగడలు 

మోకలాల్నెస్తాగాి '్రినవానయ్యంగారక మధ్యను 
ఉన్న అభ్మిపాయ వౌ భేదాలను గురించి కొద్దిగా (ప్రసావిసాను. 

నెహూగారికోగాని, (శ్రీనివాసయ్యంగారితోగాని నా "కెప్పుడూ ఎటువంటి 
వ్యరి గత అని పాయ ఫేదాలూ చేవ. ఆ ఉభయులయందూ నాకు 

సమాన గౌరవ (ప్రతిపత్తు లుండేవి. వారిరువురూ కూడా హృదయం 
విప్పి వారి కష్ష సుఖాలు నాతో చెప్పుకునేవారు. ఆసలు వారిరువురి 

మధ్యా అధి పాయ భేదాలకుగాని, పరస్పర విరోధానికి అవకాశమే లేదు, 

మహాత్మా గాంధీగారిలాగే మోతీలాల్ గారూ మితవాదే, అవ 

సరం అయితే కజ్డాకు కాలు దువ్వే రకమే. రాజీ (ప్రతిపాదనలకూ 
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అంత నుముఖులే. మోతీలాల్గారు 1921 లో ఆ శాసన ధిక్కార 

ఉద్యమపు ఆరంభ దినాలలో స్వయంగా జెయిలుకువెళ్ళి ఆ ఉద్యమానికి 

ఖ్యాతి సంపాదించాడు. ఆయనలో ఉన్న బలహినతల్లా, లార్డ్ రీడింగ్ 

సూచించిన రాజీ (పతిపాదనలను పట్టుకుని గాందిగారీతో త్రగవులాటకు 

దిగడమూ, కాం(గనును రెండుగా చీల్చి, గాంధీగారు జెయిలులో ఉన్న 

రోజులలో స్వరాజ్యపార్షిని స్తాపించడము. ఆయన గాంది తర్వాత 

గాందీ అంతటివాడు: గాందీ తర్వాత నాయకుడుగా ఆయనే దేశాన్ని 

నడిపించవలపి ఉంది. 

శాసన ధిక్కారం అంటే ఇష్టంలేని (శ్రీనివాసయ్యం గారికి 

మోతీలాల్ గారు స్థాపించిన స్వరాజ్యపార్టీ నచ్చిన కారణంగానే ఆయన 

కాంగెసులో జేరాడు. మితవాదిగానే చెలామణీ అవుతూన్న (శ్రీనివాస 
య్యంగార్కు ఆ అసెంబ్లీ పార్టీలో మోతీలాల్ గారితో సాన్నిహిత్యం 

సంపాదించి హాయిగా వారితో సాయిలా పాయిలాగా ఉండవలసింది, 

అటువంటి పరిస్టితులలో వారి మధ్య అభ్మిప్రాయభేదా లుండేవంటే, ఆ 

తేడా పాడాలక కారణం భగవంతుని సృష్టిలోనే ఉన్నటువంటి 

“తమాషా అని అనవలసి ఉంటుంది. పుష్పంలా వికసిస్తూన్న ఆయన 

తెలివి తేటలతో ఆయన, ఆచరణలో గాకపోయినా, ఊహాోలో 

' మాతం అందర్ని అత్మికమించగల నేర్పరి. అంతే, కత్తిపోటుకం పే 

కలం పోటులో మాంచి దిట్ట అవడాన్ని, అందర్నీ తన విజ్ఞానంతో 

మించి రాణించవలసిన వ్యకి. 

స్వాతంత్ర్యం కోసం పార్టి 

“స్వాతం త్యం” విషయంలో మోతీలాల్ గారితో అభ్మిపాయ 

భేదం ఆక౦భం అయింది. ఇదివరలో నే చెప్పాను = రణ రంగంలో 

తప్ప మోతీలాల్ మితవాదులలో కల్లా మితవాది అని, కాని, ఆయన 

కుమారుడే అయిన జవహర్ మాత్రం, దేశానికి సా? ఇత ౦(త్యం కోర 

డంలో, తండ్రిని మించిన కొడుకయ్యాడు. (శ్రీనివాసయ్యంగారు. జవ 
హర్లాల్తో చేతులు కలిపి, సాందిమూరి సహకారంతో కేంద్ర శాసన 

శ్ర 
స్ట 

§ 

Tr టరు అనాం లు లవర్ 
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సభలోని కాం(గైసుపార్తీలో అంతర్గతంగా ఒక చిన్న “న్వతం(త్రప్వా"ని 

సృష్టించాడు. 

ఆ పార్టీలో నన్నూ సభ్యత్వం స్వీకరించమని ఆహ్వానించాడు. 

శ్రీనివాసయ్యంగారి కోరిక నేను అంతగా పట్టించుకోలేదు. “స్వాతంత్ర్యం: 

అంపే మీ అభిపాయం ఏమిటి? అవసరమయిన ఏర్పాట్లుచెసి, మీరు 

స్వాతం(త్యం కోసం యుద్దంచేసి, దానిని సాధించడానికి సన్నిద్దులవు 

తున్నారా?” అని అడిగాను. "ఆయన తన “స్వాతం త్యం” అన్న పదం 

జాతీయత అన్న పదానికి సన్నిహితమనీ (Independence was 

National): దానిని ఆదర్శంగా పెట్టుకొని న్యవహరిసామనీ అన్నాడు. 

వారు కోరే “స్వాతం(త్యం”లో కొ తదనం ఏమీలేదసీ, సళుపత్యెదులు 

కూడా స్వతంత్రంగా హాయిగా ఏ నిర్బంధమూ లేనివిధంగా (బక కాలని 

వాంఛిసాయనీ, అటువంటప్పుడు మానవుడు స్వతంత్రంగా (బతకాలని 

వా౦ః భించడంలో తప్పులేదనీ చెప్పి, నేను మాతం మీ పా సభ్య 

త్వాన్ని వాంభించడం లేదన్నాను. 

పొర్తీలో ఇంకో చిన్నప్ప ఉత్పన్నమయిందని విని, మోడి 

లార్ నె హ్రళాగారు బాధపడ్డారు. పార్టీ నాయకునిగా శ్రీ నివాసయ్యంగారినీ, 

వారి “స్వాతం త్యాన్ని" నేట్టించుకో కుండా ఉండవలసిందే. కాని ఆ 

పార్టీలో ఉన్నది ఒక్క శ్రీనివాసయ్యంగారు మాత్రమే కాదుగా! ఆయన 

తన కుమారుడు జవహర్లాల్తో కలిసి మా ఉభయుల వాంఛి 

కార్థమూ ఒక కే నంటున్నాడు. (శ్రీనివాసయ్యంగారు ఒక్కడే. అయి 

వంశే, తాను నిరంకుశంగా వ్యవహరించి ఆయన్ని (తోసి రాజనేవాడే. 

కాని అందులో తన కొడుకు జవహార్ లాల్ ఇరుక్కున్నాడు. 

ఈ (ప్రకారంగా, ఆ ఇరువురి మధ్యా ఆరంభం అయిన ఆ 

విభేదం, ఆ మూడు సంవత్సరాల సభా కార్యక్రమంలో మిళిత మె, 

నిత్యమూ ఏదో ఉప్మదవానికీ, కోపతాపాలకీ కారణ భూతం అవుతూ 

వచ్చింది. సుభాష్ చంద్రబోనూ, జవహర్లాల్ నెహ్రూ “ఎవరు నాయ 

కులుగా ఉండాలి?” అని తమలో తాము కీచులాడుకున్నా, ఉభయులూ 

స్వాతంత్యర (ప్రియులే. ఇరువురూ అతివాద నాయకులే. 



408 నా జీవిత యాత్ర] 

గాంధగారి దన్ను చూసుకుని మోతిలాల్గారు తన్ను శ్రాన్స 
సందాళిందు కోవలసిన స్థితిలోనే ఉన్నారు. కాని (శ్రీనివాసయ్యంగారు 

తాను 1926 లో గౌహతి కాంగని అధ్యక్షుడు కొవడంతో, జవహార్ 

లాల్ న్మెహూగారినీ సుభాస్ చంద్ర బోనుగారినీ ఆనరాగా తీసుకుని 

ముందడుగు వెయ్యనాగాడు. పరిస్థితులు ఇల్లా ఉంటూండగా, 1927 నాటికి 

కాం(గెస్ మదరానులో సమా వేం కావడానికి పిలుపు వచ్చింది, ఆ 

పిలుపును మన్నించి అంగీకరించడమూ జరిగింది. కాగా “స్వాతంత్ర్య. 
తీర్మానం ఆమోదించబడింది. ఈ తీర్మానం అటు గాందీగారికి, ఇటు 

మోతి లాల్ గారికి కూడా అయిష్టమయిందే. దానో మోతీలాల్, శ్రీని 

వాసయ్యంగార్హ మధ్య రెగుతూన్న అభిప్రాయభేదాలు కా స్త తీవ్రరూపం 
దాల్చాయి. 

కాం(గెస్-లీగ్ స్రీ ము 

సుభాస్ చం[దటోసు “న్వాతం|(త్ర్యి తీర్మానాన్ని ' కాంక్షించిన 

వాడైనా, బెంగాల్ రాష్ట్రంవారు మాత్రం ఆ మదరాసు తీర్మానంతో . 
అనుకోని విధంగా తబ్బిబ్బయారు. అందుచేత ఆ తీర్మానాన్ని కలకత్తా | 

కాంగెస్లో అంచి 1008లో, తిరగతోడాలని వదకం చేసు . 

కున్నారు. వారివి తెలివయిన ఘటాలు. ఆ తీర్మానాన్ని తిరగ తోడడా ఇ 
నికిగాని, నిర్వీర్యం చేయడానికిగా ని మోతీలాల్ నెహూకి తప్ప ఇం ౩వ్వ 

రికీ నాం ధ్యం కాదని వారుగహించారు. కలక త్రా కాం|గస్ అధ్యక్షుడు -. 

మోకీలాలే గనుక, ఆయనే ఆ పని చెయ్యడానికి అర్హుడని వారు తల 
చారు. గాంధీగారు ఒప్పుకోడంతో మోతీలాల్ అధ్యక్షుడయ్యాడు. 

గాంధీగారూ, మోతీలాల్ కలిసి మధ్యే మార్షంగా “కాం[గెస్= 

లీగ్ స్కీమ్” అంటూ ఒక దానిని లేవతీశారు. అదే అప్పట్లో కాం(గసు 

వారి ధ్యేయం అన్నారు. “న్వాతంత్య సముపార్షన విషయమై మా కెటి 

అభ్యంతరమూ లేదు. దానిని గురించి అప్రమ త్ర తేతతో (పచారం చేను 
కోండి" అన్నారు. సబ్దిక్స్స్ కమిటీలో సుభాస్, జవహర్లాల్ కూడా 

ఈ రాజీ సూచనకి ఒప్పుకున్నారు. కాని తరవాత ఆ ఒప్పందాన్ని (త్రోసి 
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రాజని, దిహీరంగ సమావేశంలో దాని కొక సవరణ (ప్రతిపాదించారు. 

దాసికి శ్రీనివాసయ్యంగారి మద్దత్తు లభించింది, ఇది గాంధీ_నె హూ 

గారకు విషాద విస్మయ కారణం అయింది. 

| = (ప్రకారంగా అసెంబ్లీ పార్టీలోని నాయకునికీ, ఉప నాయకునికీ 
మధ్య ఒక రగడ బయలేరి, 1928 డిసెంబరు ఆఖరు దాకా అది సాగింది. 

మోతీలాల్ న్నెహూగారికీ, (శ్రీనివానయ్యంగారికీ మధ్య ఇల్లా కాం్యగెను 

కార్యక్రమం నడిపే విషయంలో రగడ సాగుతూన్న రోజులలోనే, 
తన నిత్య విమర్శనలతో సి . ఎస్, రంగయ్యరు, మోతీలాల్ నెహ్రూ 

గారిని విసిగిస్తూ ఉ౦దేవాడు, ఇది ఇలా ఉండగా మోతీలాల్ గారికీ, లజ 

పతిరాయిగారికీ మధ్యను కూడా రగడ బయక్రరింది. 

కాకలు తేదిన లజపతిరాయ్ 

అసెంబ్లి మెంబర్లుగా ఉంటూ, విధానాలలో స్వల్ప భేదాలతో, 

ఏదో . కారణాలవల్ల మోతీలాల్ గారికీ, అయ్యంగారికీ మధ్య అభి 

పాయ భేదాలొచ్చా యనుకోవచ్చుగాని, మోతీలాల్ గారికీ లజపతిరాయ్ 

గారికీ మధ్య ఉత్సన్నమయిన విభేదాలకి కారణాలు దురూహం అన 

వలసి ఉంటుంది. లజపతిరాయ్గారు మోతీలార్ గారికి వ్యతిరేకంగా 

ఏ “స్వతంత్ర” పార్టి సీ స్థాపించ లేదు సరికదా అధమం శ్రీనివాస 

య్యంగారి 'స్వతం త్రపార్టీ” లో సభ్యత్వమయినా లేదు వారికి. మోతీలాల్ 

గారితోగాని, మహాత్మా గాంధీగారితోగాని కలిసి పనిచెయ్యడానికి అను 
వయిందే లజపతిరాయ్ుగారి తత్వం. దేశస్వాతం త్య సమరంలో పాల్గొ 

నడంలోనూ, దానివల్ల బాధలకు గురి కావడంలోనూ ఆయన మోతీ 

లాల్ గారికన్నా, గాంధీగారికన్నా కూడా ఎక్కువ అనుభవం గడించిన 

వాడు. ఆయన దేశ సేవా కార్య[కమంలో జెయిలు శిక్షా దేశ బహి 

స్కరణా కూడా అనుభవించిన దిట్ట. ఆ తర్వాతే గాంధీగారు 1921 లో 
శాసన ధిక్కారం వగై రాలు (ప్రబోధించారు. 

కాయ్యగెసు నూతన విధానాన్ని అవలంబించిన తర్వాతనే ఆయన 

కౌంగెను కార్యనిర్వాహకవర్గంలో మొదటి సభ్యుడయ్యాడు. ఆయన 
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తర్వాతనే నేనూ, చిత్తరంజన్దాస్గారూ కార్యనిర్వాహక సభ్యుల 
మయ్యాము. దాస్గారిలాగే లజపతిరాయ్ కూడ స్వాతంత్ర్య వాయు 

వులను పీల్చి, స్వాతంత్ర్యాన్ని కాంక్షించి, తన అభిప్రాయాలను నిర్భ 

యంగా వెల్ల డించ కోరినవాడు. ఆ మొట్ట మొదటి కార్యనిర్వాహక 

వర్గంలోని సభ్యులందరూ మేధావులే. మేధావులే కాదు _ దీశాలురూ, 

విజ్ఞానవంతులూ కూడా, 

దీ ర్త దర్శితం 

లజసతిరాయ్ నాకు ముఖ్య స్నేహితుడు. మేము ఉభయులమూ 

అండను నగరంలో 1908 లోనే ఎల్లా సన్నిహితులమయ్యామో చెప్పి 

ఉన్నాను, అప్పటికి ఆయన దేశం నుంచి బహిషు_రించబడి ఇంగ్లా 

డులో ఉంటున్నాడన్నమాట! ఆయన మంచి తెగువ గలిగిన రాజకీయ 
వే త్తం త్యాగానికి ఎప్పుడూ సిద్ధమే. సాంఘిక రాజకీయ పరిజ్ఞానం కలిగ, 

ఎప్పుడూ లోకజ్జానాన్ని ఆధారం చేసుకునే వీ ముఖ్య సమ స్యనయినా 

పరిష్కరించేవాడు. 

కేవలం ప్రజాదరణతోనే (పారంభఖించిన దేశీయ విద్యాల 

యాలూ, పార్నిశామిక సంస్థలూ (ప్రభుత్వ ఆదరణ లేకుండా నిలవ లేవని 

నాకూ, మా మితులకూ విశద పరచిన దీర ర దర్శి ఆయన. మేము అతి 
ఉత్సాహంతో, నిర్మాణ కార్య్మకమం పేరట 1021లో శాసన ధిక్కా 

కారానికి (ప్రాతిపదికగా [ప్రారంభించిన దేశీయ విద్యాలయాలూ, పరి 

(శమలూ లాంటినన్నీ రెండేళ్ళు తిరక్కుండానే నాటి (ప్రభుత్వంవారు 

అంత మొందించగలిగారు. (పభుత్వం వారికీ మాకూ చుక్కెదురు 
కూడాను. అటువంటప్పుడు [ప్రభుత్య చర్యలను ఎదురొని విద్యాల 

లయాలన్తూ [గ్రామీణ పరిశ్రమలనూ నడపడం దుస్సాధం కదా! ఆయన 

తన ఉపన్యాసాలలో ఎప్పుడూ నన్నూ, జవహర్ లాల్ నె హూను కలిసే 

మాటాడుతూ, మా దేశ సేవాకృషిని ఉదహరిస్తుండేవాడు. కేంద్ర శాసన 
_ సభా సభ్యులుగా మేము మరీ సన్నిహితుల మయ్యాము, 
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మోతీలాల్తొో పడని కారణం 

మోతీలాల్ -లజపతిరాయ్గార్హ మధ్య ఆ అభిప్రాయ భేదాలకు 

కారణాలు తెలుసుకోడానికి నాకంటె మిన్నగా ఎవ్వరికీ సావకాశంలేదు. 

ఎంత (ప్రయత్నించినా నాకు వారి అభిప్రాయ శవాలకి కారణాల అంతూ 

హింతూ దొరకలేదు. ఒక్కటి మా(తం నిజం - ఇరువురూ మెొధా 

సంప త్తిలో ఉద్దండ పిండాలే. మోతీలాల్ నె హూాగారి నిరంపశ విధా 

నమూ, ఆయనకున్న అహంకారమూ లజసతిరాయగారికి కిట్టకపోయి 

ఉండవచ్చు. ఆయన నాయకుడి చేతిమీదుగా తాను పొందుతూన్న గౌరవ 
మర్యాదల కంచి అధికంగా వాంఛించి ఉండవచ్చు. ఇంకా స్త ఇదిగా 

ఆయన చూసి ఉండి ఉంటే, వారిరువురిమధ్యా యేతగాదా ఉండేదికాదు, 

అసెంబీ పారీలో ఉన్న ఇతర వ్యకులిచ్చిన ఆభిపాయాల కంటే, 
c౧ ల ఆలి 

సలహాల కంటే, తానిచ్చిన సలహాలూ, వగైరా ఇంకా ఎక్కువ ఆద 

రణ పొంది ఉండవలపిదని ఆయన ఉదేశం అయి ఉండవచ్చు. ఆయన 

గాంధీగారి శిష్యుడు కాదుగా! ఎంత విభేదాలున్నా; మాలో మేము కీచు 

లాడుకుంటూన్నా, నాయకుడితో అభి పాయ భేదా లొచ్చినా * “బుద్ధం 

శరణం గచ్చామి, సంఘం శరణం గచ్చామీ” గా తయారయి, మా 

పానీ నే మేము అంటి పెట్టుకుని ఉండేవారం. ర 

'ఒకనాడు నేను అసెంబ్లీలో ప్రవేశిస్తూ ఉండగా లజపతిరామ్ 

గారు కాంగైసుపార్తీ ని వదలి, 'మదన మోహన మాలవ్యాగారి లిబరల్ 

పార్సీ ల్రోకి మారడం చూశాను. నాకు నిజంగా విన్మయమూ, దిగులూ 

కూడా జనించడంచేత, “ఏమిటిది, ఇల్లా చేశారని ఆడిగాను. ఆయన 

ఇచ్చిన క్ష కు _పమయిన సమాధానం: '“పకాశంగారూ, నేనే గనుక 

ఆయనతో "నెగ్గుకు రాగలిగితే ఇల్లాంటి పనిచేస్తానా?” అన్నాడు. ఏదయి 
తేనేం, మోతీలాల్ న్నెహూ మహా మేధావీ, గౌరవ మర్యాదలకోనం 

పావలాడే వ్య శై అయినా, ఆయనకి (శ్రీనివాసయ్యంగారూ, లజపతి 

రాయ్స్ రంగయ్యర్ లాంటి వ్యక్తులను కూడ గట్టుకుని ముందుకు 

సాగడం చేతకాదనే అనవలసి ఉంటుంది. 
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తం(డిపై జవహర్ (పభావం 

అన్నింటికం కె, ఆయన తన కుమారుడు జవహర్ లాల్ చర్య 

లతో ఎప్పుడూ సతమతమవుతూ వచ్చాడు. ఆయన గాంధీగారి సహ 
కార నిరాకరణ ఉద్యమంలో చేరేలాగ, ఆయన్ని ఇంకాఇంకా ముందుకు. 

లాక్కుపోతూ, కొత్త కోరికలతోనూ, కొత్త పదకాలతోనూ, మెల్లి 
మెల్లి గా (ప్రత్యక్ష చర్యలకే దిగేలా చేశాడు జవహర్. ఆయన, [క్రమేణా 

శాసన సభలోని కాం గైసుపార్టీ నుంచి తప్పుకుని, దేశాన్ని స్వాతంత్య్ర 

సమరానికి సిద్దం చెయ్యాలనే “అధిలాషతో కు స్తీ పట్ట సాగా డన్న మాట! 

నిజాన్కి యుద్ధ భూమిలో ఆయన ప్రతిభాశాల నే ఒప్పుకోవాలి. 
ఒక్కసారి ముందడుగువేసి దేనినయినా చేపడితే, ఆయన ముందుకు 
చొచ్చుకుని పోవడమే కాని, వెనుకంజవేసే బాపతు కాదు. పర్యసానా 

లతో నిమి త్తం లేకుండా అల్లా ముందుకుపోతూ, దేశాన్నీ, (ప్రజల్ని 

కూడా ఇంకొ ముందుకు లాక్కు పోయే రకం. దేశం అదె వై ర్యంతో (క్రుంగి 
సోతూన్న పరిస్దితిలో కూడా, దేశాన్ని దీ కేజ పరచి ముందుకు లాక్కు 

పోయె రకం అయన్ది. అదే ధైర్యమూ, అదే ఉత్సాహమూ ఆయన 

ఏకె క్ర పుతుడయినే జవహర్ లాల్ కూ, జవహర్ లాల్ (పేమాతిశయా 

లను చూరగొన్న ఇల్లాలు స్వం య కమలాన్నహూక్షూ, జవహార్ లాల్ 

సహోదరి విజ యలక్వీ పండిట్ కూ అలవడ్డాయి, 

ఈ కథనాన్ని కాస్త కట్టిపెట్టి, [ఆ 1928.29 లలో మెము 

శాసన సలో చేసిన, సాధించిన పనులను గురించి చర్చించడం న్యాయం. 

తిరిగి సత్యా(గహం ఆరంభించేవరకూ మేము శానన సభలో చేసిన 

పనులను గురించి చెప్పనివ్వండి, 

హూదాలమిద పెద్ద నెహూ మోజు 

జనరల్ ఎన్నికలలో కాం(గేసువారు అఖండ విజయం సంపా 

దించి శాసన సభలలో (పిస్తూ ఉత్సాహాన్ని చూపి స్తున్న ఆ రోజు 

లలో. అంటే. 1927 మార్చిలో. కాంగెసు పార్టీ (ప్రతినిధిగా మోతీ 

లాల్ గారిని ప్రభుత్య (ప్రజాప్రతినిధి సభ ఉపసంఘం (Empire 

Parliamentary Sub-committee)లో సభ్యునిగా. ఎన్ను 
స్మ 



కున్నారు. కాగా ఆయన స్కీన్ (516010) కమిటీ సభ్యత్వం కూడా 
స్వీకరించాడు. ఈ స్కీన్ కమిటీవారు సై న్యాన్ని పటిష్టంగా పునర్ని 
ర్మాణంచే సే పద్దతుల విషయమై సలహాలు చెప్పా అన్నమాట. ఆయన 

కాంగెను ఆశయాలకి అనుగుణంగానే ఆ పదవులను స్వికరిస్తూన్నట్లు 
నటించా రెగాని, నిజానికి కాంగెసువారు ఇటు ఉద్యోగ స్వీకారానికిగాని, 
అటు (ప్రభుత్వం వారితో సహకరించడానికి గాని వ్యతిరేకులే. 

చెన్నరాష్ట్ర శాసన నభ్యులూ, ఇతర రాష్ట్రాలలోని శాసన 
సభ్యులు కొందరూ, కౌం(గగసు ఆశయాలనుంచి దిగజారిన కొరణంగా, 
వారిపై అవిశ్వాస తీర్మానం ఒకటి అఖిల భారత కౌం్యగెను కమిటీలో 

ప్రవేశ పెట్టబడింది. మహారాష్ట్రానికి చెందిన ఎన్. పి. కేల్కార్గారినీ, 
డా॥ మూంజీగారినీ సమర్జించే సందర్భంలో, మోతీలాల్ నె హూగారు 
స్కీన్ కమిటీలోనూ, ప్రభుత్య (ప్రజాప్రతినిధి సభలోనూ ఉద్యోగ 
స్వీకారం చేయలేదా అనే (ప్రశ్న వచ్చింది. 1928 లో మోతీవాల్గారు 
ఆ రెండు కమిటీలలోని సభ్యత్వానికీ రాజీనామా ఇచ్చేలోపల, కౌంగెను 
పార్టీ చాలా దిగజారిపోయింది, 

మా శానన సభానుభవం 
మూడు సంవత్సరాలపాటు ౮౦ గనువారు శానన సభలలో అదిక 

సంభ్యాకులుగా ఉంటూ, ఎన్నో విషయాలలో (ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా 
ఓటు చేసినా ప్రభుత్వంవారు ఏ ఒక్క విషయంలోనూ కూడా తమ 
పరాజయాన్ని అంగీకరించడమన్నది జరగలేదు. వారు ఇతర మారాల ద్వారా తాము తలచినదాన్నీ, తమ పంకాన్నీ నెగ్గించుకుంటూ వచ్వాు. 
శాసన సభలో అనుభవాలు మాలో చాలా మందికి కనువిప్పు కలిగించి, 
(ప్రజల్లో నిజమయిన పరిస్థితులను గురించి ప్రచారం చేయడానికి బాగా 
ఉపకరించాయి. మా ఆశయాభివృద్ధికి మేము తగు (ప్రచారం చెయ్య 
డానికి మాకు శాసన సభాస్టలి బాగా ఉపయోగపడింది. 

మాకే గనక దేశీయ భాషా షతికల ద్వారానూ, కాం(గైను 
నిర్మాణ కార్యక్రమం ద్వారాను శాసన సభలలో జరుగుతున్న భాగవతం 
పల్లెలలో నివసించే (ప్రజానీకం దృష్టికి తేగల అవకాశం ఉంచే, నిజంగా 
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మేము అసంతృ ప్రి చెందడానికి, చీకాకు పడడానికీ కారణం ఉండేది 

కాదు. మా కసజయం కలుగుతుందేమోనన్న నీకే ఉండేదికాదు. మేము 

శాసన నభా ప్రవేశం చేసిన కొద్ది దినాలలోనే, [బిటిష్వారికే గాక, బాహ్య 

(పపంచంలో ఉన్న ఇతర దేశాలన్ని టికీ మాది పకడ్ బంద్ గా ఏర్ప 

డిన, మాంచి [కమఃక్షణగల పక్షమని విశదమయింది. 

ఇటువంటి మంచి పేరు నంపాదించుకోడానికి కారణం, మే 

మంతా కాంగసు అధినేతలలో అధిపతి అయిన వారి మాట(పకారం 

ఒక్క (తాటిమీద నడవడమే, మాకు శాసన సభలటో (ప్ర వేశింపమని 

సైసుసుతిండాదు, ఆజ్ఞ యివ్వగానే ఆ సభాాప్రవేశం చేశాం. (పపంచంలో 

ఎ ఇతర దేశాలలోనూ, పకడ్ బంద్ లోను, (కమశిక్షణలోనూ మాతో 

పోటీ పడగల పార్టీ లేకపోయింది. ఇది నిజంగా గర్వింపదగిన విష 

యమ గదా? 

దిగజారిపోయిన సందర్భాలు 

ఇంత పకడ్ బంద్ గా వ్యవహరించ గలిగిన మేము దిగజారి 

పోయి, నీరు గారిపోయిన సందర్భాలూ ఉన్నాయి. మోతీలాలు నెహూ 

గారు ఎంత మేధావి అయినా, ఎంత బలవంతుడయినా, సాధారణంగా 

నాయకులూ గురువులూ అనుకోకుండా చూపించే విధంగా, కొంత 

మంది వ్యక్కల మీద ఆయనకు అభిమానం జా _స్టీగా ఉండేది. సామా 

న్యంగా అటువంటి దుర్చలత్వాన్ని మనం పట్టించుకోకూడదు. కాని ఆ 

అభిమానాలు (పజాక్షేమానికీ, (పజోవయోకర కార్యాలకీ (ప్రతిబంధ 

శాలుగా పరిణమించి నప్పుడు మా(తం విపరీత ఫలితాల నిసాయి. 

ఉదాహరణకి, ఆర్. ఎన్. షణ్ముగం చెట్టిగారి సంగతే విచా 
రెద్దాం (ఆయన దర్శిలా సర్ బిరుదాంకితు డయ్యాడు), ఆయన భారత 

(ప్రభుత్వ అవసరాలన్తూ కావలసిన ఇతర వస్తు సముదాయాన్నీ అమె 

రికానుంచి కొని, స్త యివేసే విభాగానికి పెద్దగా ఉండేవాడు. కాగా, 

ఆయన మోతీలాల్నె,: హూగారికి సన్నిహితుడుగానూ, వారి అభిమానా 

నికీ విశ్వాసానికీ పాతుడుగానూ ఉండేవాడు; మా పార్టీకి చీఫ్ విహ్ 
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ఆయన చాలా నేర్పరి. ఆంగ్లే య భాషా సరిజ్ఞానం బాగా కల 

వాడు. మంచి మాటకారి. ఆయన (పెజరీ బెంచెస్వారకి సన్నిహతుడు 

కూడాను. ఆయన్ని గురించి చెడుగా అనడానికి మాకు గాని, ఇంకొక 

రికిగాని కారణం కనబడదు. ఆయన మా ప్రా తరఫునే మాటలాడు 

తూన్నా, ఆ మాటల తీరూ అందలి విషయాలూ ఇటు మాకూ, అటు 

(సభుత్వ _ బెంచీలవారికీ కూడా ఉపయోగపడేలాగున గుంభనంగా 

ఉండేవి. ఆయన మా పక్కనుంచి మాటాడుతూన్నా, ఆ మాటాడే 

తీరు “అచ్చా, సెహబాస్! వినుడు వినుడు” లాంటి ఉత్సాహపూరిత 

వచనాలను, అందరిచేతా పలికించేదిగా ఉండేది. ఆయన తెలివితేటలు 

అటువంటివి. కాని అది అంతటితో ఆగుతుందా? దుష్ఫలితాలు రావూ? 

తలవంపులైన సంఘటన 

ఠః సందర్భంలో బొత్తిగా దిగజారిన పోయిన సందర్భం ఒకటి 
చెప్పడం న్యాయం. ఒకసారి ఆర్థిక సంబంధమయిన ఒక బిల్లును 

గురించి వచ్చిన చర్చలో, ఒక్ అనుకోని సంఘటన జరిగిపోయింది. 

ఆ సంఘటన. జరిగిన వెనువెంటనే నాకు తెలుపబడింది. వీలయితే, 
కాంగైసుపార్తీ వారి అభిమానాన్ని సంపాదించి, ఒక బిల్లు అంగీకరింప 

బేద్దామని (పభుత్యంవారు ఉవ్విహృరుతూన్న నందర్భం అది. మా పార్టీ 
మీటింగులో ఆ బిల్లును ప్రతిఘటిద్దామనే తీర్మానించుకున్నాము. ఆ 

బిల్లు మంచి చెడ్డలూ, దానివల్ల లాభనష్టాలూ దాగా తర్జన భర్జన చేశాకే 

ఆ "నిర్ణయం తీసుకున్నాం. కొంత మందికి ఆ విల్లును. ప్రతిఘటించక 
పోయినా వచ్చే నష్టం ఏమి లే దనే అభ్నిపాయం 'ః బాగా ఉంది. అందు. 

వల్లనే బాగా తర్జన భర్జన చేశాకే దానిని (ప్రతిఘటిద్దామనే నిశ్చయానికి 
వచ్చాం. 

కౌని ఆఖరు నిమిషంలో, ఓటింగు జరిగే ముందు, మేమంతా 
ఆ బిల్లుకు అనుకూలంగా ఓటు చేయాలనే ఆజ్ఞ చీఫ్ వికొప్పు 
దగ్గరనుంచి వచ్చింది. మాకు చాలా ఆశ్చర్యం అయింది. నేను కార్య 
దర్శిగారినీ, చీఫ్ విహ్ప్పునూ (ప్రశ్నించాను. ప్రా మీటింగ్ పెట్ట 
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సంగతి సందర్భాలు చర్చించడానికిగాను వ్యవధి లేదు. జరిగిపోయిన 
కీడునూ, చెడుగునూ ఇంకే విధంగానూ సరిదిద్దుకోవడానికి మార్గం 
కనబడలేదు. అందుచేత కాం(గనసు పార్తీవారు సైఫ్ విహ్ప్పు ఆజ్ఞను 

పాలించకుండా ఉండవలసి వచ్చింది, దానివల్ల కాం్యగెసు పార్టీ వారు 

అటు అనుకూలంగా గాని, ఇటు (పతికూలంగా గాని ఓటు చేయలేని 

స్పితిలో తటస్థంగా ఉండడం తప్పని సరయింది. (ప్రభుత్వంవారి బిల్లు 

త మోదించబడి, చట్ట మయిపోయింది. 

దర్శిలా మా నాయకుడూ ఆయన కార్యదర్శీ కూడా ఆ ఆజ్ఞ 

కాలవ్యవధి లేకుండా అతి త్వరితంగా ఇచ్చామనీ, ఆల్లా ఇవ్వడానికి 

(ప్రత్యేక కారణం ఏమీ లేదనీ, ఆ బిల్లును వ్యతి చేకించడం అనవసరం 

అనే అభి పాయంతో అల్లా తుది "నిర్ణయంగా ఆ ఆజ్ఞ యిచ్చామనీ 

అన్నారు. ఆ బిల్లు ఆమోదించబడి, చట్టంగా ప్రకటితమయిన ఆనాటి 

సాయంత్రం జరిగిన సంఘటన చాలా కలవరపాటునూ, చికాకునీ, 

ఆశ్చర్యాన్నీ కలుగజేసింది. 

నా మితుగూ చిత్తూరు నివాసీ అయిన కీ॥ శే॥ శీ) సి. దొర 

స్వామయ్యంగారు ఒక డిప్యూటీ సె క్రటరీగారికి (ప్రత్యేకించబడిన గది 

లోకి వెళ్ళారు. వెళ్ళి అక్కడ ఆ గదిలో ఆడ్లంగా ఉంచబడిన తెర 

వెనుక ఆసీనుడయ్యాడు. దొర స్వామయ్యంగారు లోపలికి వెళ్ళిన కొద్ది 
సేపటిలో ఆ గదిలొకి మా పార్టీ విహ్ప్పు ఒకాయన వెళ్ళాడు. ఆయన 

ఆ గదిలో (ప్ర వేస్తూనే, ఆ స్కీన్ వెనుకనున్న దొర న్వామయ్యం 
వలీ గారిని గమనించకుండా, ఆయనతో కబుర్గ లో పడ్డాడు. “హలొ, 

ఇక. 

చూశారా! నేను మా పార్టీ వారి నెన్నరిని ఆ బిల్లుకు (పతికూలంగా 

వోటు వెయ్యవద్దని అజ్ఞాపించాను. ఆ (ప్రకారంగానే ఎవ్వరూ. ఓటు 

వెయ్యలేదు” అన్నాడు. 

ఇది ఆ బిలుకు సంబంధించిన విషయం. మేము ఇంటికి వెళాక 

దొరస్వామయ్యంగారు ఈ సంగతి నాతో చెప్పారు. ఆ సంఘటన 

మాలో త త్రరపాటుసీీ చికాకునీ, అసహ్యాన్నీ కలిగించింది. మేము 

పిగ్గుతో తలవంచుకునే పరిస్టితి ఏర్పడింది. ఆవిషయాన్ని అల్లా వదిలి వేయ 
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వలసివచ్చింది. దాని విషయంలో ఇం కేమయినా విచారణ, వగ రాలు 

జరిపించి ఉంటే, “అవును”, “కాదు లాంటి పదాలకో మా సితి 1 ఇంకౌ 

కాగా పలదనై పోయేది. “నహకరించవద్దు, దానిని వ్యతిరేకించండి” 

అనే పార్టీ ఆజ్లకు భిన్నంగా జరిగిన ఈ సంఘటన సహించరానిదే గదా! 

నిజానికి ఆ విప్ హీప్కీ అండర్ సెక్రటరీకి మధ్య నడచిన కథ మాతం 

చాలా దారుణమయుంది. ఆ మూడు సంవత్సరాల శాసన నభా అను 

భనంలో చాలా వింత వింత సంఘటనలే జరిగాయి, కాని దీనిముందు 
మాతం అవన్నీ పగటి దివ్వెలే. మామూలు చిన్న ఉద్యోగి కూడా 
కొన్ని సందర్భాలలో మా పార్టీ అధి కారు ఐలమీద తన శక్తినీ, (పతిభనూ 

చూపగలిగాడు. ఆనాటి దొరస్వామయ్యంగారూ, రంగన్వామయ్యంగారు, 

ఆ కార్యదర్శీ, ఆ విఫాప్తూ, ఆ పార్టీ నీడరూ అంతా గతించిన తర్వాత 

చాలా కాలానికి నేను ఈ కథను ''ప్రసావించడం అన్యాయమే. కానీ 

ఈ సంఘటన చాలా ముఖ్యమయిందీ, మా పార్టీకి సంబంధించిన 

ఎన్నో లోటుపాబ్రకు నివర్శన ప్రాయమైందీ అవడం చేత మీ ముందు 

పెట్టవలసి వచ్చింది. 

(బెటిష్, పథకానికి (పతి పథకం 

చిమన్ కమిషన్ వారు ఈ దేశంలో మొట్టమొదటి సారిగా పర్యటించిన 
ఆ 1928లోనే, మార్టిన్ జోన్స్, పి. షాప్ అనే బ్రిటిష్ పార్ల మెంట్ 

సభ్యులు మన దేశాన్ని చూడ్డానికి వచ్చారు. వారు మమ్మల్ని కేంద్ర 
శాసన సభకో కలిసినప్పుడు, మేము శానన సభా సభ్యులుగానూ, కానన 
సభలోనూ చేస్తూన్న సనిని గురించి అడిగారు. వారికి మేము 
ఎల్లా నిరంకుశంగా శాసన నభా వ్యవహారాలు నడిపించబడుతున్న దీ, 
భారతీయుల ధనం ఏ విధంగా నిరంకుశంగా దుర్వినియోగం అవుతూ 
ఉన్నదీ వివరించి చెప్పాము, వారు మాకు సన్సిపొతులయిన మ్నితులుగానే 
వ్యవహరించారు. మా పరిస్థితికి విచారాన్ని వెలిబుచ్చారు. జబర్హ స్తీగా 
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వారి పెద్దలు, మా కోరికలకు విరుద్దంగా, ఎల్లా ఆ సైమన్ కమిషన్ 
వారిని మా నె త్తి కెక్కించారో చెప్పీ వాపోయారు. 

ఇండియాకి సెక్రటరీ ఆఫ్ సెట్ గా ఉంటూన్న సర్ శామ్యూల్ 
హోల్ ఇంగ్లాండునుంచి ఢిల్తీకి విమానంలో వచ్చిన సందర్భంలో 
ఆయన శాసన సభని చూడడానికి వచ్చాడు. ఆయన “మూ ర్తి” గాని, 
“శీ” గాని మమ్మల్ని యే విధంగానూ. ఆకర్షి ంచలేదు. ఆయనది 
తీ వమయిన (కూర దృష్ట. ఆయన మాటాడిన ప్రి రెండు ముక్క లూ, 

ఆయన ఈ దేశానికి ఉపకౌరికాడు అన్న విషయం మాకు స్పష్టం 
చేశాయి. 

నూతన పథకాన్వెషణు 

పై మన్ కమిషన్ని బదహిష్కరించవలసిందని (ప్రబోధం చేస్తూ, 

మేమందరమూ కలిసి యోచించి (దబిటిమవారికి, వారి రాజ్యాంగ "సథ 

కానికి (పతిగా మా పథకాన్ని అందచెయ్యదలచాం, బహిష్కరణ 

కార్యక్రమం నడుస్తూ ఉండగానే బిటన్కీ (ప్రపంచానికీ కూడా 
విస్మయం గొలి పేదిగా ఉండే పథకాన్ని అఖిల పత్తొల వారికీ ఆమోద 

యోగ్యంగా తయారుచేసి అందచేద్దా మనుకున్నాం. 

అసలు కాం(గెసు నాయకులు యావ త్తు భారతజాతికి అంగీకార 
యోగ్యంగా ఉండే విధంగా అడపా తడపా బక రాజ్యాంగ పథకాన్నో, 
పద్దతినో రూపొందిస్తూ ఉండవలసింది, నేను కేంద శాసన సభలో 

పని లేనప్పుడల్లా హీందూ మహమ్మదీయ కలహాలు జరిగిన తావులకు 

వెళ్ళివస్తూ, అఖిల పక్ష సమావేశాలకీ, అఖిల భారత కౌంగెసు కమిటీ 
మీటింగులకీ హాజరవుతూ, ఆంధరాష్టారినికి సంబంధించిన వ్యవహా 

రాలు చూస్తూ నా కౌలాన్నీ, ధనాన్ని వినియోగపరచే వాడిని. ఆ అఖిల 

పక్ష సమావేశాల లోనూ, కాం(గను కమిటీ మీటింగులలోనూ సుదీర్హ 
మయిన చర్చలు జరుగుతూ ఉండేవి. 

మహాసభలు 1885 నుంచీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. సహకార 
నిరాకరణ ఉద్యమం ధర్మమా అని దేశం అంతా [కమక్షణతో కూడిన 

విధానానికి అలవాటుపడుతూ ఉంది. గాందిగారి కౌం(గెనూ, స్వరాజ్య 
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సారీ రాష్ట్ర శాసన నభలలోని కాం(గెసు పార్తీలూ సరిఅయిన. (క్రమ 

కికణకు అలవాటు పడ్డవి. ఈ విషయాలన్నీ అసెం బలో ఉన్న 

కాంగసేతర పార్టీలన్నీ “ గుర్తించే ఉన్నవి. ఆంగ్రేయ 'రాజ్యతం(త్ర 

జ్ఞాలూ, ప్రపంచ రాజకీయవే త్తలూ ఈ దేశంలో జరుగుతూన్న 

మార్పులూ, కాంగెసు సాధిసూన్న ఘనవిజయాలు గమనిస్తూ ఉన్నారు. 

కౌంగెసువారిని, వారి శక్తి సామర్థ్యాలనూూ, భారతీయుల రాజకీయ చెత 

న్యాన్నీ యావ త్రు (పపంచమూ గుర్తించి ఉంది. అయినప్పటికీ, 

కౌం్యగెసు నాయకులూ, తక్కిన పెద్దలూ కూడా = కాలాన్ని అనవసర 

తర్క. వితర్కాలతో వృథా పుచ్చుతూ, కార్యసాధనకు పూనుకోకుండా, 
దేశంలో ఏ సథమూ ఆమోదింప జేయలేని స్టీతిలో ఉన్నారు. నాయ 

కలలో పరస్పర సహకారం లోపించే ఉంది. (బ్రిటిషు పార మెంటరీ 

విధానమూ, వారిలో వారికి (సారీ విభెవా లుంటూ ఉన్నా గల సహన 

భావమూ మనకింకా అవగాహన కాలేదు. 

అఖిల పక్ష సమావేశాలు 

కొన్ని కొన్ని అఖిల పక్ష సమావేశాలు ఆరంభమయిన వెంటనే 

అవతరించి హంశపాదులకోనే అంతమయ్యేవి. ఒకసారి ఆ సమా 

వేశం అధ్యమిడుగా ఎవరు ఎన్ను కోబడాలి అన్న విషయం తేలక అది 

ఆగే పోయింది. ఏది ఎల్లా ఉన్నా, ఆ ఒక్క సంగతి మాత్రం జఒప్పుకు 

తీరాలి, కాంగొను నాయకులూ, కార్య నిర్వాహకులూ, ఎట్ట విభేదాలు 

వచ్చినా, చివరికి ఒక నిర్ణయానికి రావడమూ ఆ నిర్ణయానికి కట్టుబడి 

ఉండడమూ జరిగేది. 

1928 ఫిబ్రవరి-మార్భి నెలలలో జరిగిన అఖిల పక్ష సమావేళా 
లన్నీ ముక్కాలు మువ్వీసం ఢిల్లీ లోనే జరిగాయి. అప్పట్లో అసెంబ్లీ 

నడుస్తూన్న కారణంగా. ఈ సమా వేశాలు చులాగ్గా జరగడానికి డిల్లీ 

లోనే అనుకూల వాతావరణం ఉండేది. అందువల్ల కౌన్సిల్ ఆఫ్ సేట్ 
వారికీ, కేంద శాసన సభ్యులకూ ఏ విధమయిన చిక్కులూ, చికాకులూ 

ఉండేవికావు. దినాలకొద్ది సమావేశాలూ సాగినా అందరూ అక్కడే 
ఉంటూ ఉండడాన్ని ఆర్థికంగా కూడా ఆధిక వ్యయాలు అయ్యేవికాదు. 
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ఒక్క సమావేశం వరసగా ముస్ఫయిసార్లు జరిగిందంటే, అందులో 

ఎవరికీ విపరీతం ఏమీ కనిపించలేదు; అధిక వ్యయ (పయాసలనీ అని 

పించబేదు / 

మితవావ పథకం 
అల్లా జరిగిన ఒక అఖిల పక్ష సమావేశానికి (1928, మే 1%. 

డౌ॥ అన్సారీ అధ్యక్షత వహించాడు. అప్పుడు అఖిల సక్షాలనారికీ . 

అంగీకార యోగ్యమయిన రాజ్యాంగ పథకాన్ని రచించడానికి (పండిత - 

మోతీ ల్ ఆధ్యక్షతనుు ఒక ఉస సంఘం యుర్పరచబడింది. ఆ కాన్ఫ 
'రెన్సుళో ఈ దిగువ అంశాలు అంగీకరించ ఒడ్డాయి: . !. బాధ్యతాయుత 

(పభుత్వం స్థాపించబడాలి, ఏ, దొందూ మహమ్మదీయ ఐక్యం సుస్టరం 

కావాలి; ౨. “జాతీ మతాల రీత్యా ఎవరవరికి ఎన్నెన్ని స్థానాలు ఉండాలో 

నిర్ణయం జరగాలి, 

పై విషయాలను గమనిస్తూ వాటికి అనుగుణంగా రాజ్య తం(తం 

రచించడానికి కెందీకరించబడిన నాయకుల శ క్రులన్నీ ఫళోన్ముఖం 
కాకుండా ఉంటాయా? ఈ ఉస సంఘంవారు తయారుచేసిన ఆ మోతీ 

లాల్ నెహరా రిపోర్టు అన్నది అన్ని కమిటీలవారూ దాని మంచిచెడ్డలు 

విచారించి అంగీకరిరచాలనే నిబంధనే గనుక లేకుండా ఉంటే చాలా a 

దివ్యంగా ఉండేది. 1 

ఈ రోజులలో శ్రీనివసయ్యంగాడు కమూరవులో పర్యటి స సు | 
న్నారు. ఆయన దేశ పర్యటన ఒక దుర్ముహూరా రాన ఆరంభించారన 

వలసి ఉంటుంది. ఆ ఫిబవరి, మార్చి రోజులలోనే సెమన్ కమిషన్ 

వారు బహిష్కరణ భాగ్యాలనందుకుంటూ దేశంతో 'పర్యటి స్తున్నారు, 
అదే సమయంలోనే మేను నూతన రాజ్యాంగ పథకాన్ని రచించాలని 
పూనుకున్నాము. 

అలా తయారయిన ఆ పథకం, పొందూ మహమ్మదీయు లుభ 

యుల చేతనూ ఆమోదించబడిన కారణంగా, అంగ్లే యులచేత తిరస్క 
రించబడడానికి అవకాశం లేనిదిగా రూపొందించబడింది. ఇది మా 
ఆశయం అంటూ మదరాను కాంగస్ బహిరంగ సమావేశం (1927 

Ft. snitch 
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డిసెంబరు లో ఆమోదించబడిన “స్వాతం త్య” తీర్మానం మాట 

ఎ త్తుకోకుండా, ఆంగ్లే యులను ఒప్పించగలమనే ఆశతో ఒక నూతన 

సథకాన్ని మితవాద “రాజకీయ పద్రతిగా రూపొందించారు. 

చేవ చెడిన కలకత్తా తిర్మానం 

మదరాసు కాం(గైెస్, భారతీయుల 'పేరుమీవ-భారత దేశ (పజల 
కోసం ఆ “స్వాతంత్ర్య తీర్మానాన్ని అంగికరించి ఉంది. న్యాయానికి 

మన నాయకులు ఆ తీర్మానానికి భిన్నంగా దాని క ర్రిని సన్నగిల్ల చేన్తూ, 

దానిని కొంతవరకూ నిర్వీర్యంచేస్తూ, 1928 డిసెంబరులో కలకత్తా 

కాంగెస్లో చేసిన మార్చే చాలా నికృష్టనుయింది. 

ఇటువంటి కష సమయంలో నాయకుల మనః (సవృ తిని 

అర్హంచేనుకో వడం కష్టమే. ఇదివరలో నే చెప్పానుగా, ఆంగ్లే యులకు 
వియ్యానికీ కయ్యానికి కూడా ఒకే ఫాయ వారు కావాలనీ, వారికి బల 
హీనులయిన మనుమ్యలను చూస్తే చికాక సీను? 

చెన్నపట్న పు “స్వాతంత్య” తీర్మానాన్నే కలక తాలో మన 

నాయకులు బలబరిచి ఉండిఉం టే, సెమన్ కమిషన్వారు వారి రిపో 
ర్టులో విధిగా “ప్రొవిన్షియల్ అటోనమీని గురించీ, కేంద్రంలో కూడా. 
ఇంకా ఎక్కువ బాధ్యభాయుతంగా పరిపాలనా యంత్రాన్ని నడిపించే 
విధానాన్ని గురించీ తప్పక (ప్రస్తావించి, దేశీయుల కోర్కెను మన్నించే 
వారు. ఎప్పుడయితే మనలో స్థిరత్వం లేకపోయిందో, అస్పుడే వారు, 

(ప్రపంచ చరిత కే విరుద్దంగా, సంకరపు సంధి సూత్రాలతో దేశాన్ని 
అల్లా నగుబాటు పాలుచేళారు. వారు ఎస్పుడయితే మన నాయకుల బల 

హీనతను (గహించారో, అప్పుడే వి రవిగుసుకుపోయి, 1928 లో 
కలక తాలో కాంగెసువారు సూచించిన ఆ మధ్యే మార్గపు సూచనను 
నలిపి పారేశారు. 

ఈ బలహీనతే మోతీలాల్ నెహూగారి కాంగెస్ అధ్యక్షోపన్యా 
సంలో కూడ వ్యక్తం అయింది. ఆ ఉపన్యాసంలో “మా పరమావధి 
స్వాతం(త్యమే కాని, దాని రూప రేఖలు కాలాను గుణంగానూ, పరి 
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స్టితులనుబట్టి మారవచ్చు”నన్నారు. అంతేకాదు. అఖిల పక్ష సమావేశం 

సౌరి ప్రతిపాదనలను న్య క్త కంచెస్తూ, “ఇవి మా కోరికలు. ప్రభుత్వం 

వారు మా కోరికలను మన్నించి, దేశానికి రాజ్యాంగరీత్యా యివ్వగలిగ్ 

నంత సహకౌరమూ ఇవ్వాలని కోరారు. 

జిన్నా కప్పుదాటు 

ఇది కేవలం “స్వాతం(త్య” తీర్మానాన్ని పూర్తిగా తిరగ దోడు 

కుని క్షమార్పణ చెప్పుకున్నశ్తై అయింది, ' అస్పట్లో ఆయనకున్న 

వ్యాకుల చిత్రంతో, అంతకంటే ఎక్కువగా దేశానికి ఆయన యేమీ 
కోరలేకపోయాడు. ఆఖరి ఘట్టాలలో రీసుకురాబడిన అభ్యంతరాలతో 

అధ్యక్షుడుగా ఆయన తయారుచేసిన ఆ నెహ్రూ కమిటీ రిపోర్టు గాలికి 
కొట్టుకు బోయింది. 

అప్పటివర కూ అన్య దేశాలలో సర్యటిన్తూన్న జిన్నా సాహా 

గారు ఆ సమయానికి పర్యటన పూర్తి చేనుకుని రావడాన్ని ఆ ఆ 

న్న హూ కమిటీ (పతిపాదనలకు అడ్డుపడ్డాడు. క్ర "జ్ఞ మహమ్మదాలీ 

గారు ఆ రిపోర్టులో ఎన్నో సవరణలూ, మార్చులూ, కూర్చులూ, 

చేర్పులూ చెశారు. కాని బిన్నాగారు మాత్రం సభలో అది నడవడానికి 

నిర్హీత అవసర మైన సంఖ్యగా సభ్యులు సరిపడ్డంత మంది లేరంటూ 

దాపేశాడు. 

ఆరంభంలో ఎంతో దీమాగానూ, శ క్రిమంతంగానూ పనిచేసిన 

ఆ అఖిల పత సమావేశం (క్రమెణ దిగజారిపోయి, భిన్నాభి పాయాలకో 

చీలికలయిపోయింది. ఆ ఆఖరు ఘడియలలో అచ్చట ఉన్న మాలో 

_ చాలా మందికి వారి వారి భావాలు, అ న్నెహూ రిపోర్టును సొంతంగా 

“సిటి ముంచుదామనే ఆతురతతో వున్నట్లు కనిపించాయి. ఒక్క 
సంవత్సరం పాటు అఆ రిపోర్టును ఇట్టి సంధిగ్గస్టితిలో ఉంచడానికి, 

మౌలానా మహమ్మదాలీ, జిన్నా, ఆగాథాను కూడా బాధ్యులేనని అనక 

తప్పదు. 
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కాంగెసు పార్టిలకు తాకీదు 

ఆ ఏడాదిలో మాకు కలిగిన అపజయాలకు ముఖ్య కారణం 

కేంద్రంలోనూ, రాష్ట్రాలలోనూ కాం|గెసువారిలో, తమ లోటుపాట్లు 

వల్ల ఏకీభావం సన్నగిల్లి పోవడం. కౌం(గెస్ లెజిే స్లెదర్ పార్తీ లలో 

కూడా ఒకే మాట మీదా, ఒకే (తాటీమీదా ఉందామన్న భావం “నన్న 

గిలి పోయింది, అల్లా వారిలో వారికి భేదాభి ప్రాయాలు ఉత్సన్నం 

అవడానికి కారణం నోఛేంజర్లుగానూ, (పోఛంజర్ల గానూ కౌం(గను 

వారు రెండు పార్తీలుగా వీలిపోవడమే. 

వారు నిజంగా కలిసేవుండి సహనభావంతో వ్యవహరించి ఉండి 

ఉంచే దేశంయొక్క శ రీ బాగా నృద్దయి, పల్లె పల్లెలలోను కాం(గైసు 

వౌరి (పభావం "పెరిగి, ఊరూరా వారికీ ఉండే 'సర్మాణాత్మక శ్ క్ వెళ్లు 

బారి చక్కగా నాటుకు పోయియుండేది. వారు కోరిన కోర్కెలు కాద 

వడాని 'కెవ్వరికీ తరంగాకుండా ఉండేది. 

1928 అక్టోబరు మానం నాటికి పండిత మోతీలాల్ నె హూగారి 

అంతరంగిక స్టితి. దిగజారి పోయింది. మనస్సులో మాట పె కి చెప్పక 

పోయినా, అంతరంగంలో మాతం ఆయన ఒక నిశ్చయానికి వచ్చాడు. 

కౌన్సిల్ కార్యక్రమాన్ని విస్మరించి గాంధీగారినే తిరిగీ ఆశ్రయించా 
లని నిశృయించుకున్నాడు. అఖిల పక్ష సమావేశం వారి (ప్రతిపాదన 

(ప్రభుత్వంవారు ముందుగా పరిశీలించి, 1929 డిసెంబరు 8! | లోపల 

ఆంగీకరింసకపోకే, శాసన ధిక్కారం అమలు జరుపుతామని విశదీక 

రించాము, 

కౌన్సిల్ (ప్రోగాం విస్మరించడానికి (ప్రాతిపదికగా, మదరాసు 

కాంగెస్ వా రామోదించిన బహిష్కరణ తీర్మానాన్ని సరిగా అమలు 

పరచనందుకు మీపై ఎందుకు చర్య "తీసుకోకూడదని వివిధ రాష్ట్రాల 
కాంగెస్ లెజి స్టేచర్ పార్టీలవారి నడిగాము. 1928 లో ఢిల్లీలో జరి 
గిన అఖీల భారత కాం(గెను సంఘ నభలో ఈ (ప్రస క్రీ తీసుకు 

రాబడింది. అంటే కలకత్తా కాం(గెస్ ఇంకా రెండు మాసాలకు 

జరుగుతుందనగా ఈ (ప్రశ్న వచ్చిందన్నమాట! 
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కలక త్తాలో కార్మిక (పదర్శనం 

1028లో కలక త్రాలో కాంగెస్ జరుగుతూండగా కార్మికులచే 

(బహ్మాండమయిన (ప్రదర్శనం జరిగింది. ఆ (ప్రదర్శనం కలకత్రా నగ 

రంలోనూ, కాంగెస్ పెండాల్ లోనూ కూడా జరిగింది. సుభాస్చందద్ర 

టోనూ, జవహర్లాల్ న్మెహూగారలు ముందు నడువగ్యా కార్మిక వర్గ 

నాయకులూ, కార్మికులూ, కలక తా పురవీధులగుండా ఊరేగుతూ _ 

కాంగెస్ పెండాల్కు చేరుకున్నారు. ఆ (బ్రహ్మాండమైన ఊరేగింపు 

మనస్సును కదిలించి, కరిగించేదిగా ఉంది. నేను కొంచెం జోరుగా 

నడిచి ముందుకు చొచ్చుకుని వెళ్ళేసరికి. జవహర్ లాల్ నెహళ). ఒక 

బస్సు ఇంజన్ మీదా, సుభాస్ బోసు ఇంకో బస్సు ఇంజన్ మీదా కాళ్ళు 

ఇటూ అటూ వేసుకుని గురొలమీద స్వారీ చేస్తున్న పద్దతిగా 'ఆసీను 

లయి ఉన్నారు. ఆ హాకారంగా ఆసీనులయ్యే వారు ఊరేగారు. అల్లా. 

వారు ఊరేగడాన్ని, ఆ ఊరేగింపుకే ఒక వికాసమూ, ఘనతా 

ఏర్పడ్డాయి. 

_ కాంగ్రెస్ పెండాల్ నుంచి పితినిధులనూ, పేేక్షకులనూ 

కూడా బయటకు పంపించవలసివచ్చింది. ఆ కార్మికులు సుమారు రెండు 

ఘంటలసేప ఆ పి దేశాన్ని ఆకిమించుకొని ఉండి, వారికున్న కష్టాలు 

సుదిర్హ ౦గా విన్నవించుకున్నారు. కాంగొసు నాయకులు వారిని శాంత 

పరచడానికి పాయత్నిస్తూ ఇచ్చిన ఉసన్యాసాలలో-కాంగెసు వారినహ 

కారం వారి కెప్పుడూ ఉంటుందని వాగ్దానం చేశారు. భారతదేశంలో 

అప్పటికప్పుడే కార్మికోద్యమం బిహ్మాండంగా పాకి, కేంద్ర 

రాష్ట్రీయ స్థాయిలలో ఎన్నుకోబడ్డ నాయకుల మార్గదర్శకత్వంతోచాలా 

ముమ్మరంగానే సాగుతోంది. కాంగనువారే గనుక 1921 నుంచి 

గాని, అధమం 1930 నుంచీగాని ఈ కార్మికుల నంఘాలనీ, వారి కష్ట 

సుఖాలనూ గమనిసూ, వారితో పొతు కలిగి ఉండి ఉంచే, బహుశః 

మనకి రాజకీయ స్వాతం త్రం ఎప్పుడో చులాగానే వచ్చేపి ఉండేది. 
౧ | 
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కార్మిక సంఘాల చరి(త్ర 

పోయిన యుద్దంలో కార్మిక నాయకుల సహకారంతో కార్మిక 
సంఘాలద్వారా (ప్రభుత్వంవారు ఎల్లా లాభం పొందిందీ మనకి విశదమే. 

ఈ నాటి కార్మిక సంఘాలు కాంగొనుతో సమైక్యమయాయనీ, కార్మిక 
మం(తిగా వి. వి. గిరిగారు ఈ కార్మిక విషయాలలో మాకు “నిధిగా 

ఉంటూ, 1987 లోని కౌంగొసు మంత్రినర్షంలోనూ, దర్శిలా 

స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన 1947 తర్వాతా ఆయన అఖండమయిన సేవ 

"చేశాడని ఇప్పట్టున చెప్పడం న్యాయం. 

1928.30 సంవత్సరాలలో కార్మిక సంఘాలే గనుక మా 

కాంగసులో చేరి ఉంటే మా విజయం ఎంతో ఘనంగానూ, ఇంకా 
ఎక్కువ సమ్మగంగానూ ఉండి ఉండేది. పరిపాలకులకు భారత 

దేశంలోని కార్మిక సంఘాలు పెట్టని కోటలై , వారి చి తానికి లోబడి, 

వారనేక విధాల లాభాలు పొందడానికి వీలుగా సహకరిస్తూ వచ్చాయి. 

భారత జాతీయ కాంగినువారు కార్మిక సంఘాలకి నిన్న మొన్నటి 

వరకూ ఎటువంటి సహకారమూ ఇవ్వలేకపోయారు. 
1935 లో రాజ్యాంగ విధానంలో వచ్చిన మార్పులకు పూర్వం, 

ఈ కార్మిక విషయాలన్నీ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధిపత్యం కిందనే 

ఉండేవి, 1995 కు పూర్వం రాష్ట్రాలలోని కార్మిక సంఘాలద్యారా 
ఏదో సహాయానికి ఆవకాశం ఉండేదట. కాని ఈ 1085 దాకా 
ఏ రాష్ట్రంలోనూకూడా, ఏ ఎ విధమయిన సహకారమూ కార్మికులకు 
ఇవ్యలేకపోయాము, కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి నిరంకుశ ప్రభుత్వ 

విధానం మూలంగా కౌర్మికులకి ఏ విధంగానూ అవసరమయిన 

సహాయం చేయలేకపోయాం. కార్మిక నాయకు లెంతటి దిట్టలయినా, 

ప్రభుత్వ విధానం కారణంగా, ఏ విధంగానూ ముందడుగు "వేయలేక 

'పోయారు. మేము ఈ విషయంలో తీసుకువచ్చిన (ప్రతిపాదనలూ, 

నడపిన చర్చలూ వృధాయే అయిపోయేవి. 

దేశంలో ఉన్న కార్మికుల విషయమ ఇలా ఉంటూంపే, 

సముదాలకు అవతల ఆయా ఖండాలలో నివశిస్తూ అనేక బాధలకు 
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లోనవుతూన్న భారతీయకార్మికుల విషయంలో అసలే యేమీచేయలేక . 
పోయాం, సళ్చిమ 'దేశవాసుల పద్దతులమీద ఎర్పడిన కార్మిక సంఘాల | 

ద్వారా ఏమయినా సహాయం చేయగల మేమోనని తలి సే సు ఆ సంఘాల 

ఆశయాలలో, మన దేశీయులకూ. వారి పరిస్థితుల కూ అవసర మైన 
మార్గాలలో, వారి అవసరాలను తీర్చే విధానంగా ఏ సేవా చెయ్యడానికి 

సావకాశం ఉండేదికాదు. 

వ్యవసాయ (శామికుల స్థితిగతులు 

మాటవరసకి చూడండి. మనకి ఉన్న కార్మిక సంఘాలు వ్యవ 

సాయ (శ్రామికుల విషయంలో ఏమీ చెయ్యలేవు: మరి మన దేశంలో 

ఉన్న కష్టజీవులలో నూటికి 90 పాళ్ళు వ్యవసాయ శ్రామికులే కదా? 
ఈ: వ్యవసాయ (శామికుడుకి చెప్పుకోతగ్గ సంఘాలు, అవసరాల 

విషయమై విన్నపాలూ, వేడికోళ్లూ లేని కారణంగా, కాంగెసు 
పరిపాలనలో నే ఉన్న లేబర్ కమిషనర్ గాని, కార్మిక మంతిిగాని ఏమీ 

చెయ్యలేని స్దితిలో ఉండిపోయారు, 

అయినప్పటికీ, ఇప్పటివరకూ ఈ శ్రమజీవుల కష్టసుఖాల 
విషయమై ఏ విధమ మున విచారణా జరుగలేదు. వ్యవసాయ శ్రామికుల 
కిచ్చె కూలీ ఎంత? అసలు వ్యవసాయపు ఖర్చులు ఏ విధంగా 

ఉంటాయి? ఆ ఖర్చులో (శామికుల కిచ్చేది ఎంత? ఇల్లాంటి (ప్రశ్నలు 

పుట్టినా, వాటికి సరి అయిన సమాధానాలు చెప్పడానికి అంకెలు ఎవరి 

వద్దా లేవు. 

మెము రాజ్యాంగం చేపట్టిన తరుణంలో నేను మడాను 

రాష్ట్రంలో రెవిన్యూ మంతి9గా వ్యవహఠిస్తూన్న రోజులలో ఈ వ్యవ 

సాయ శామికుల విషయం గమనించడానికి వీలు .చిక్కి_౦ది. (ప్రభుత్వ 
(పాంతాలలోనూ, జమీందారీ [ప్రాంతాలలోనూ భూమిపె యజమానికి 

ఉన్న హక్కు భు కాలూ: యజమానులకూ, రె తులకూ, శ్రామికులకూ 

మధ్య ఉన్న ఒడంబడికలూ వగై రాలన్నీ విచారెంచవలసిన అవసరమూ 
కలిగింది. నిజంగా దేశంలో పూ రి స్వాతంత్ర్యాన్ని నెలకొల్పి, 

దానిని సరిగా నిలబెట్టు! కోవడానికి అన్నిర కాల కష్టజీవుల సహకారమూ 
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లభించకుండా నాధ్యం కాదుగదా? ఇస్పట్టున నేను ఒక షతికొ 

సంపాదకునిగానూ, కేంద శాసన సభా సభ్యునిగానూ, భారత కష్టజీవికి 

సహాయపడడానికి చేసిన (పయత్నాన్ని గురించి చెప్పడం న్యాయం. 

కేంద సభలో కష్టజీవుల ప్రసక్తి 

కేంద శాసన సభా సభ్యుణ్ణిగా 1927.28 లోనూ, 1930 

లోనూ నేను భారత కష్టజీవుల పరిస్థితులను గురించీ, ఇతర దేశాలలో 

ఉండే కష్టజీవుల సరిస్టితిగురిందీ, కష్టజీవుల సంఘాల నాయకులద్వారా 

సీకరించగలిగాను. కః సమాచారం అసెంబ్లీలో కార్మిక వ్యవహారాలను 

గురించి (ప్ర్నించి సమాధానాలు సంపాదించడానికి ఉపయోగపడింది, 

నేను ఈ వ్యవహారాలు ఆమూలా(గంగా (గ్రహించడానికి (ప్రత్యేక శ్రద్ద 

వహించాను. 

అ(ఫ్రికా ఖండాన్ని ఆ డేశవాసుల సుఖ సొఖ్యాలకోనం సరిగా 

రూపొందించడానికి మన కష్టజీవులను గవర్నర్ జనరల్ ఆ (క్ర్కౌ 

పంపించడానికి చేసిన తొలి 'పయత్నాల దగ్గరనుంచీ ఆ కష్టజీవుల 

పరిస్థితి ఎల్లా ఉండేదో సమ్మగంగా గ్రహించగలిగాను. వారు "కష్టపడి 

చెమట నోడ్సి, నివాస యోగ్యంగానూ సకల ఫల సంపన్న ంగానూ 

రూపొందించిన ఆ (పాంతాలలో వారికి ఈ నాటికీ పొరహక్కు లయినా 

లేవు. 

నేను ఈ రాష్ట్రంలోని మలబారు, కోయంబత్తూరు, నీలగిరి 

తాలూకాలలోనూ, అస్సాంలోనూ కూడా మన కష్టజీవుల | సహకారంతో 

కాఫీ, టీ, రబ్బరు వగైరా తోటలు పెంచి "వాటి ఫలనాయాన్ని 

అనుభపిస్తూన్న ఆంగ్లే యల హాయాంలో ఆ కష్టజీవుల పరిస్టితి ఎల్లా 

వుందో (గ్రహించాలనే ఉద్దేశంతో ఆయా (పాంతాలు పర్యటించాను. 

దేశ దేశాలలో కార్మి కుల పరిస్తితులు ఎల్లా ఉన్నాయో స్వయంగా 

(గహించాలనే ఉద్దేశంతో నేను బర్మా, సిలోన్, మలయా, సయాం, 

ఇండ్లో చె నా మొదలై న దేశాలన్నీ పర్యటించి, ఆ (ప్రాంతాలలో ఉన్న 
ప్లాంటేషను లన్నింటిసీ పూర్తిగా పరిశీలించాను. ఆయా (ప్రాంతాలలో 



428 నా జీవిత యా|త్రఎ$ 

సంపాదించిన స్వానుభవంతో శేం్యద్ర శాసన సభలో కష్టజీవుల కస 

యుక్తమైన నిబంధనావళిని ఏర్పరచాలన్నదే నా తహ తహ. 

T1929 లో మొవటి అర్భ సంవత్సరంలోనూ, కెంద్ర శానన. 

సభా కార్యక్రమం సాంశం కాగానే, మలయా రాష్ట్రాలు, సయాం, 

ఇండో చైనా పర్యటించాను. ఏడు మాసాలపాటు సమ్మగమయిన 

పర్యటనే చేశాను. ఈ పర్యటనల అనుభవాలను గురించి ముందు 

ముందు నమ్మగంగా చెప్పుతాను. ఇప్పుడు 1820-20 సంవ 

తరాలలో జరిగిన ఇతర ముఖ్య సంఘటనలను గురించి చెపుతాను. 

6 
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చంపా పత్తా గాంధిగారి సహకారంతో మోతీలాల్ నెహూగారు 

కలకత్తా కౌం్యగెస్ అధ్యతుడుగా మదరాసు కాం. గెస్లో ఆమో 

దించబడిన * స్వాత ంత్యర9) తీర్మానాన్ని బుట్ట దాఖలు చేయడానికి చేసిన 

ప్రయత్నంపట్ల జవహర్లాల్ న్నెహూ, సుభాస్చం(ద్రబోస్, (శ్రీనివా 

సయ్యంగారు |ప్రభృతులకు (ప్రతికూల భావం ఉంది. 

మదరాను కాం(గస్ ఆమోదించిన ఆ “స్వాతంత్య్ర తీర్మా 

నాన్నే ఆశయంగా సెట్లుపని, కలక త్రా కాం(గెస్ విషయ నిర్దారణ 

సంఘంలో, జవహార్ లాల్ నహూ, సుభాస్చం[దబోనూ కూడా, 

గాంధీగారి సహకారంతో పండిత మోతీలాల్ న్నెహూ (ప్రతిపాదించిన 
“తగు మాతపు” కోర్కె_లకే తమ ఆమోదాన్ని వెలిబుచ్చారు. కాని 

బాగా ఆలోచించిన మీదట వారికి “న్వాత ంత్యర' తీర్మానం బలహీన 

మయి పోతోందేమోననే అనుమానం కలిగి, మోతీలాల్ నెహూగారి 
(ప్రతిపాదనకు ఒక సవరణ సూచించారు. 

అలి 
మఖాస్-జవహ ర్త సవరణ 

మున్ముందుగా కలక లా కాం(గెస్ మదరాను కాం(గెస్ ఆమో 

దించిన “స్వాతంత్యర' తీర్మానాన్ని బలపరుస్తూ పూర్తిగా (బిటిషువారు 
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భారతదేశం నుంచి వై తొలగితేగాని భారత దేశానికి సిసలయిన 
స్వాతంక్య9ం లభించదనీ; 2. (మోతీలాల్ నెహ్రూ కమిటీవారి (ప్రతి 
పాదనలు ఆంగ్లేయ (ప్రభుత్వం వారికీ అంగీకార యోగ్యం అయ్యే / 

ఎడల ఆ |పతిపాదనలను మా అవసరాలుగా భావించి అంగీకరించి తీరా 

లనీ; 9. నెహ్రూ కమిటీవారి సూచనలు కాంగసు వారికి మాత్రమే. 

నచ్చినవిగా ఉండి మదరాసు కాం(గెస్ అసలు కోరికకి విరుద్దంగా 

ఉన్న కారణాన్ని, ఆ సూచనలు అంగీకరించడమన్నది ఆంగ్ల యుల 

హృదయ పరివ ర్హనకు మొట్టమొదటి మెట్టుగానే భావించబడుళుందనీ 
ఆ సవరణలో సూచించబడింది. 

సరిగా యోచి స్తే ఈ నవరణ తీర్మానానికీ, “స్వాతంత్యం మే 
మా ఆశయంి అంటూ విషయ నిర్ణారణ సంఘం (ప్రతిపాదించిన రాజీ 

తీర్మానానికీ, మొదటి మెట్టుగా (ప్రతిపాదించిన అఖిల పక్ష సమావేశం 
వారి యోచనకీ తేడా ఉన్నటు లేదు. కాని జవహర్ లాలూ, సుభాస్బోనూ 

తమ సవరణ అసలు దానికి భిన్నమని నమ్మడాన్ని ఆ తీర్మానం (ప్రతి 

పాదించినట్లు కనబడుతుంది. అసలు ఆ రాజీ తీర్మానం వీరి జోక్యం 

లేకుండా (ప్రతిపాదించడం జరిగింది. అంవవల వీరికి అనుమానం 
కలిగి దానినే తమ భాషలో సవరణ తీర్మాన రూపేణా తిరిగి (వతి 
పాదించారనుకోవలసి ఉంటుంది, 

ఏదయితేనేం, నేను లోగడ మనవి చేసినట్లు, ఆ “స్వాతంత్యం” 
తీర్మానాన్నే కలక త్రాలో బలపరచి ఆంగ్ల యులకు అందజేసి ఉంటే, 
కాం(గనుకున్న బలమూ, పట్టుదలా సెమన్ కమీషన్ వారికి పూర్తిగా 

(గ్రాహ్యం అయి వారి సలహా ఇకోధికంగా ఉపకారిగా ఉండేది. 
మన నాయకులలో ఉండే బలహీనత కారణంగానే, సెమన్ కమిషన్ 
వారు, ఏ విధమయిన హూచీగాని, బాధ్యతగాని లేని విధంగా, “పొవి 
నియర్ ఆటోనమీ” అనే దుష్టగ్రహ కూట ౦లోకి లాక్కు వెళ్ళగల 
విరుద్ద భావాలతో కూడుకున్న ఒక ఫెడ రేషన్ని (వరన్సర సహాయక 

రాజకీయ సంధు నాన్ని) మన నెెత్తిని రుద్దడానికి తయారయ్యేవారు. 
T 28 
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మన నాయకులు 1928.29 లో చేసిన పొరపాట్రకీ, 1817-18లో 
మాంపేగ్ - ఛల్మ్స్ఫర్లు కమిషన్ వారు వచ్చే ముందు చేసిన పొర 
పాట్ల కీ తేడాలేదు. ఆనాటి పొరపాశే ఈనాడూ జరిగాయి. ఎటొర్సీ 
ఒక్కటే తేడామాం పేగ్ కమిషన్ని ఆహ్వానించి వందనా లర్హించాం; 
సైమన్ కమిషన్ని బహిష్కరించి; గో బాక్, అన్నాం. ఆ మాంపేగ్ 

"కూడా అంతే చేశా డనుకోండి. కాంగెను అశయాలకూ, కోర్కె 
లకూ భిన్నంగా ఏదో వాగి, ఏదో (వాసిపోయాడు. ఆ ఫైట్ మెంట్లకు 
తన డయ్రీలో భాష్యాలు (వ్రాసుకుని తమ రిపోర్ట్లో అల్లా (వ్రాయ 
డానికి కారణాలుగా ఆ భాష్యాలను దర్శిలా (పకటించాడు. 

శాసన ధిక్కారానికి ఉద్యుక్తత 

1928 లో కాంగైసువారి కోరిక బలీయంగా ఉన్నప్పుడు మోతీ 
లాల్ న్నెహూ తన అధ్యక్షిపన్యాసంలో (ప్రభుత్వంవారు దయదలచి 
యేమిచ్చినా సరేనని; రౌండు జేబిల్ కాన్ఫరెన్స్కు పిలుపువచ్చే రోజు 

లలో, ఆ సమావేశంలో ఏం జరిగినా, బిటిషవారు తాము భారత 
దేశానికీ ఇవ్వాలని అనుకుంటూన్న దేమిటో ఆ క్షణంలోనే విశదపరచ 

వలసిందసీ కోరారు. ఏదయితేనేం, కలకత్తా తీర్మానం కాం(గెనువారి 
(పతిభనూ, ప్రతిషనూ అధికం చయ్యలేకపోయింది. 

కాని కలక త్రా కాంగస్లో తేలినదల్లా ఒక్క పే: మోతీలాల్ ' 

నెహూూగారికి, తాము 1921.22 నుంచీ సి, ఆర్. దాస్గారితోపాటు 

ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్న పార్ల మెంటరీ విధానంపట్ల విముఖత కలి 

గిందన్నది __ 

కాంగనువారుు, శాసన సభల నుంచి బయటికి వచ్చి శాసన 

ధిక్కారం ఆరంభించే ముందు (బిటన్ కి ఒక్క యేడాది గడువివ్వాలనీ, 

ఆ గడువులోపల ఇండియాకి స్వాతంత్య్రం ఇవ్వడానికి ఆంగ్లేయుల 

కంగీకారం కాకపోతే, ఆ గడువు దాటగానే శాసన ధిక్కార కార్య 
(క్రమం అమలు పరచాలనీ నిర్ణయించుకున్నారు. 
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బిటనికిచ్చిన అలిమే టం 

(బ్రిటిమవారికి ఆఖరి సంధి షరతుగా ఇచ్చిన ఈ అల్లిమేటం 

తీర్మాన రూపం దాల్చేముందు గాందీగా౭కీ, సుభాస్చందబోస్, శ్రీని 

వాసయ్యంగార్హ కీ మధ్య ఒక ఆశాజనకమైన, ముచ్చట గొలిపే వాదన 
జరిగింది. గవర్నమెంట్ వారు భారత దేశానికి రాజ్యవిధానంలో ఏవో 

మార్పులు చూపిస్తామని అంటున్నారు గనుక్క వారికి 24 మాసాల 

గడువు ఇవ్వాలని గాంధీగారు సూచించారు. ఆ వాయిదా ఆతి దీర్ల 0 
అయిపోతుందని బోస్, శ్రీనివానయ్యంగార్లు అన్నారు. అప్పుడు గోంది 

గారు ఏడాది గడువుకు ఒప్పుకున్నారు. 

ఒప్పుకుంటూ ఒప్పుకుంటూ, “మీరు యీ ఏడాది నాటికి 

దేశాన్ని శాసన ధిక్కారాదులకు తయారు చేయవలసిన బాధ్యత వపాంచ 

వలసి ఉంటుం” దన్నారు. గాంధిగారు ఏడాది నాటికి దేశాన్ని సిద్దం 

చెయ్యవలసి ఉంటుందన్న మాటలలోని అంత రార్థం శ్రీనివాసయ్యం 

గారికి (గ్రాహ్యం అయినట్లు లేదు. 

కలక తాలో అంగీకరించబడిన కాంగస్ తీర్మాన (ప్రకారంగా 
తెలియవచ్చే దేమిటంపే, కాం(గనువారు కోరిన ఆ కనీసప్ప కోరిక 
నయినా 1929 డిసెంబరు 41 వ తేదీ అర్హ రాతికి ఆంగ్లే యులు అంగి 
కరించకపోయినట్ల యితే దేశాన్ని శాసన రెక్కా-రం చేయనలసిందని 
కోరవలపి ఉంటుందనీ, శాననోల్లంఘనం అం'పే పన్నుల నిరాకరణ 
సాగిసామనీ, (పభుత్వం వారినుంచి యే విధమయిన సహకారమూ 
కోరకుండా (తమ్ము తామే కాపాడుకుంటూ, (ప్రత్యామ్నాయ (ప్రభుత్వం 
నడపబడడం వరకూ) తమ్ము తామే చూచుకుంటామనీ ఆ తీర్మానంలో 
సూచించబడింది. 

గాంధీగారికి తిరిగి కాం గెసు అప్పగింత 

దీనో కౌంగెసులోని రెండు విభాగాలవారూ ఐక్యమయి 
(ప్రత్యక్ష చర్యలకు పూనుకుంటారని తేలింది. అంతేకాదు. 1994 లో 
బెల్లాంలో దాస్ = మోతిలాల్ గార్ల పరమయిన కౌర్యగెసు నేడు తిరిగి 
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గాందీగారి చేతులలో ఉంచదిడిందన్నమాట! మోతీలాల్ నెహూగారు 

సత్యాగహ సమర మూలసూూత్రంతో వెంటనేగాని, సులభంగా గాని, 
మనస్సూ ర్తిగా గాని సమాథాన పడలేక పోయారు. అందువల్లనే, 

నిర్వీర్యమయిన జాతిని ఉ తేజసరచి, దానికి కావలసిన అవసరాలను 

సరిగా గు ర్రించి, (ప్రత్యక్ష చర్యకు దిగందే దేశానికి ము కిలేదని 

(గహించడానికి ఆయనకి సుదిర్హ మయిన అయిదు సంవత్సరాలు పట్టింది. 

ఈ అయిదేండ్ల లో పొర్ష మెంటరీ విధానంతోనూ, రాజీ (ప్రతిపాదనల 

తోనూ, కాళ్ళ బేరాలకోనూ జయాన్ని నాధించాలని తంటాలు 

పడ్డాడు, పాపం! రాజీ (ప్రతిపాదనలకి కూడా వెనుక అనుమతి రూపే 

దమ్ము ఉండాలన్న విషయం ఆయన (గహించలేదో, మర విపోయారో 

మరి! 

1929 లో దెశ పరిస్థితి 

ఉడుకుర రక్తపు యువలోకానికి (పాతినిధ్యం వహించే జవహర్ 

లాల్ నెహూ, సుభాస్ చంద్రబోసులకు కలకత్తా కాం(గన స్ల్రో 

నంత తీర్మానం ఉద్రిక్ర క్రత్ర తగ్గి సీరసపడడం ఏంత మాతమూ 

హింపరోని దయింది. మోతీలాల్ గారికీ, గాంధీగారికీ ఈ యువక 
నాయకుల తీరులు రుచించలేదని లోగడ చెప్పివున్నాను. 

కలకతా కాం(గ్రెస్, సాంతం అయ్యేనాటికి, 1929లో లాహోర్. 
కాం(గస్ అనగానే శానన ధిక్కా_రాది (ప్రత్యక్ష చర్యలకు సిద్దమవ్వాలి 

' అన్నమాట ఆపే పట్టించుకున్న ట్లు లేదు. అందుకు సాక్ష్యం" ఆగస్టు : 

1929 లో నడచిన శాసన సభా నంరంభాలే. నాయకుల హృదయాలలో 

అస్పర త్వం అలాగే ఉంది. కౌంగెసు వర్కర్లూ, కౌం్యగెసు కమిటీలూ 

అసందిగ్గంగానే పనిచెయ్యటం జరిగింది. 

“1921 లో శాసన ధిక్కారాన్ని చవిచూసినా, అది యెనొటిమాటో . 

అయిపోయింది. అప్పుడు ఆరం౦భఖించబడిన నిర్మాణ కార్యక్రమం నీళ్లు 

గారిపోయి యేళ్తూ.పూళ్లూ అయిపోయింది, దేశం యావతూ ఆ : 

సంవత్సరం అంతా అధై ర్యంతో అణగారిపోయి ఉంది. కాంగెసువారి | 
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దృష్టిలో ఉన్న ఆ యుద్ధకాండ అప్పట్లో అవాంఛనీయ మనీ, దానికి 

యు క్రకాలం రాలేదనీ కేంద శాసన సభా కార్యక్రమ విమర్శకులు 

అన్నారంటే, వారు ఆల్లా అనడంలో పొరపాటు లేదనే అనవలసి 

ఉ౧టుంది. | 

కాని నిజానికి వారికిగాని, (ప్రభుత్వానికి గాని (ప్రజలు యుద్దానికి 

ఏనాడో సిద్దమయ్యేఉన్నార నీ, ఇన్నాళ్ళబట్టి వారి ఉదైకాలు నొక్కి పెట్ట 
బడి ఉన్నాయనీ తెలియదు. గాందీగారికి మా తం దేశం ఎప్పుడూ 

తనకు దమ్ముగా ఉంటూ, తనతోపాటు రంగంలో ఉరకడానికి సిద్దం 
గానే ఉందని బాగా తెలును.. (ప్రజలు సద్దంగా లేకపోయినా, ఆయన 

మార్గదర్శిగా ఉంటే, జనం ఆయన వెనకే ఉంటారనీ ఆయన తిరుగు 

లేని “విశ్వాసంతో ఉన్నారు, 

పరిస్థితుల యాథార్థ్యాన్ని (గహించి, ఆయన, కాం్యగెను నాయ 

కులతో గాక్కో తన ఆశ్రమంలోని అనుచరులతో 1080 లో ఉప్పు సత్యా 
(గహోనికి తలపడ్డారు. నాయకులచేత సరిగా (ప్రబోధితులుగాని (ప్రజలను 

ఎల్లా నడపొలో గాందీగారికి బాగా తెలుసు. 

అప్పట్ల" నాయకులు తమకు కాంగెసులో ఎటువంటి పలుకు 

బడి ఉందో, తమకు ఎంతెంత బలం ఉందో అని తమలో తాము తర్ణన 

భర్షనలు పడుతున్నారన్నా, ఆ మాట అసత్యం కాదు. అందుచేతనే 
గాందీగారికి తన కార్య! కమం యావత్తూ ముందుగా విప్పి చెప్పడం 

మామూలు లేదు. ఆయన ఇప్పుడూ అంతే చేళాడు. 

దండీ యా (త 

ఆయన ఉస్పుచట్లాన్ని తునాతునకలు చెయ్యాలని అంటే, ఆ 
మాట కాంగెను నాయకులకూ, కాంగైసు సేవకులకూ దిగ్భమ కలిగిం 
చింది. మామూలు జనానికి అంతూ సొంతూ చిక్కలేదు. ఉప్పేమిటి = 

చట్టాలేమిటి = వొటిని ఉల్ల ౦ఘించడ మేమిటి అనుకున్నారు. మామూలు 
జనానికి ఏం అర్ధమవుతుంది గనక! అసలు, ఆ చట్టాన్ని ఛిన్నాభిన్నం 
చెయ్యడం అంపే ఏమిటి? అది ఎలా సాధ్యం అవుతుందో అర్ధమే 
కాలేదు. 
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ఈ విషయాలన్ని (ప్రజలు (గ్రహించడానికి వీజగా ఆయన సబ 
ర్కతి నుంచి కాలినడకని, “దండి చేరడానికి ఇర వయొ్యొక్క రోజుల 

కార్యక్రమం వేశాడు. రోజు తర్వాత రోజు అయన తన ఆ(శ్రమవాను 
లైన ప్రీ పురుమలతో కలిని యాత్ర సాగిస్తూ, దారిలో అక్కడక్కడ 
ఇస్తూ వచ్చిన చిన్న చిన్న ఉపన్యాసాలు దేశానికి నిదమత్తు వదల 

గొట్టాయి. ఉప్పును ఏరుకోడానికి దండీకి ఆశమవానులతో దండ 
యాత్రగా గాంధీగారు వెళ్ళడం అన్నది చరి_తాత్మఠ మై, దేశీయుల 

కందరికీ (పత్యక్షపాఠం అయింది. 

ఈ పరిస్టితులె నాకు ఉత్సాహో న్నిచ్చి చెంద శాసననభలో నాచేత 
జోస్యం చెప్పించి, జయం తధ్య మని పలికించాయి. దారి ఎప్పుడయితే 

చూపబడిందో, మూలనూ త్రం చెడకుండా నూతన మార్గాన్వేషణలు చేయ 

గలిగిన మన నాయకులు కొద్ది రోజులలోనే రకరకాల కార్య(కమాలు 

నిర్ణయించు కో గలిగారు, ప్రభుత్వంవారు ఆయన్ని నిర్బంధి స్తే చేయ 
వలసిం దేమిటో కూడా స్పష్టం చేయడంచేత కౌం(గను కమిటీలూ, 

(పజాసమూహోలూ కలిపి, (పపంచం కనీ వనీ ఎరుగని రీతిగా, ఒక 
(బ్రహ్మాండమయిన “శాంతి యుద్దంలో ఊహించడానికి సాధ్యంకానంత 

ఘనంగా విజయాన్ని సాధించడం జరిగింది. 

దక్షిణ హిందూ దేశంలో ఈ ఉప్పు సనత్వ్యాగహం నడచిన 

తీరును గురించి చె ప్పేలోపల, 1929 నాటి లాహోరు కాం(గను చరిత్ర, 

అచ్చట ఎగరవేసిన స్వతం(త్ర పతాకాలను గురించీ టూకీగా చెపుతాను. 

లాహోరు కాం(గాస్ అధ్యక్షత 

1921 నుంచి జరిగిన (ప్రతి కాంగెస్సూ ఏదోవకరకంగా 
ఉత్సాహో దేకాలను కలిగించి చరిత్రాత్మక మే అయింది, (పతికాంగెస్కూ 

తండోపతండాలుగా జనం రావడమూ, ఉత్సాహపూరిత హృదయాలతో 
దానికి జీవం పొయ్యడమూ మామూలయింది. కాని (ప్రత్యక్ష చర్యలతో 
విజయాన్ని సాధించడానికీ, విజయవంతంగా కాం(గస్ను నడపడానికీ 

చాలా తేడా ఉంది. అధ్యక్షుణ్ణి ఎన్నుకోవడం అన్నది ఒక పెద్ద (ప్రాధ 
మిక సమస్య. కలక త్రా కాం(గెస్లో మహాత్మా గాంధీగారి దర్శకత్వాన 
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(ప్రభుత్వాన్ని సవాలు, చేయడం జరిగాక, రాబోవు కాంగ్రెస్ శెవర్ని 

అధ్యకుడుగా ఎన్నుకోవాలి అన్న సమస్య ఉత్పన్నం అయింది. 

ఆరేడు మాసాలపాటు మలయా, సయాం, ఇండోచై నా దేశాల 

లోని కష్టజీవుల స్పితిగతులెల్లా ఉన్నాయో స్వయంగా తెలుసుకోవాలని 

ఆ ప్రాంతాలన్నీ కోలయ తిరిగి, నేను భార్యా సమేతంగా చరిత్రాత్మకమూ, 

చిరన్మరణీయమూ అయిన ఆ లాహోరు కాం గెస్కు అందుకోగలిగాను, 
ఆ మూడు దేశాలలోనూ జరిపిన పర్యటన విశేషాలు “స్వరాజ్య పేపరు” 

అన్న శీర్షిక (క్రింద విడిగా వివరిసాను. 

గాంధీగారి నిర్భయం 

ఓటింగ్ సమయంలో అందరి కళ్లూ గాందీగారిమీదె ఉన్నాయి. 

గాందిగారికి అత్యధికంగా ఓ ఓట్లు వచ్చాయి. ఆయనకి వచ్చిన ఓట్లు పది; 

విఠల్ భాయ పపేల్కి అయిదూ, జవహర్లాల్కి రెండో మూడో ఓట్లు 

వచ్చాయి. అయితేనేం, గాందీగారు తగిపోయారు. విఠల్ భాయ్ తస్పు 

కున్నాడు. దానో యువకుడయిన జపహర్లాల్ నె హా లాహోరు 
కాం గెస్ అధ్యక్ష స్థానాన్ని అలంకరించవలసి వచ్చింది. 

అదే గాందిగారి విచిత్ర పద్దతి. మదరాసు కాం|గస్లో జవహర్ 
లాల్ “స్వాతం త్య తీర్మానాన్ని ప్రతిపాది సే “ఏదో స్కూలు పిల్లల 

తమాషా”? అన్నాడు గాందీ, కలక తాలో షూతీలార్ నెహూగారితో 

కలిసి, ఆ న్వాతంత్య తీర్మానాన్ని వెనక్కి నెట్ట, అన్ని పార్టీ లవారికీ 

అంగీకార యోగ్యమయిన విధంగా ఆ తీర్మానాన్ని మితవాదంలోకి దింపి, 
జాగా తేలికపవచి ఆ మోదింపజేళాడు. ఆ తర్వాత ఎంతో జాగ్రత్తగా 
పరిశీలించి, చాలావరకూ నిర్వీర్యం చేయబడిన ఆ తీర్మానాన్నయినా 
(బిటిష్ (పభుత్వం అంగీకరించకపోతే ఏడాది నాటికి (ప్రత్యక్ష చర్యలకు 
పూని, మా జాతీయ పతాకం ఎగర వేసాం అన్నాడు, 

లాహోరు కాం గస్కి పెద్ద మెడారిటీకో ఆయన్ని అధ్యకుడుగా 
ఎన్నుకుంటే, తాను మొదటినుంచీ మితవాదిననీ, మితవాదిగానే తాను 
ఉంటూవున్న కారణాన్ని పన్లు సుత పరిస్థితులలో. కాం(గెసి అధ్యక్ష నానా 

నికి తాను తగననీ, ఉడుకు ర  కంతో ఉన్న జవహర్ లాంటి యువకుడే 
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ఈ ఉద్రిక్త పరిస్తితులలో అధ్యక్ష స్థానాన్ని అధిష్టించి, దేశాన్ని ప్రత్యక్ష 
చర్యలకి. సిసలయిన స్వాతం త్రాకనీకీ లాక్కునీ వెళ్ళగలడని భావించే 

అల్లా చేళాననీ అన్నాడు. 

న్వాతంత్య మన్నది కోప తాపాలతోనూ, ఉద్రిక్త రక్తప్ప 

పటిమతోనూ సాధించేదికాదనీ, అలాంటి తొందరపాటులతోనూ, 

ఉది క్ర పరిస్టితుల లోనూ సంపాదిలటేన న్యాతం(త్యం చిరకాలం 

నిలవద నీ, చిన్నవాళ్ళ కాపురం చితుకుల మంటలా గప్పున చల్లారు 

తుందనీ ఆయనకు తెలుసు. (ప్రత్యక చర్యకు పూనుకునేముందు 
నిర్మాణ కార్య(క్రమమన్నదే (పాతిపదికగా ఉండాలనీ, ఆ పద్దతే 

సరయినదనీ ఆయనకీ తెలుసు, 

కాని పరిస్తితులు విషమించి (ప్రత్యక చర్య తప్పని సరి అయి. 

నప్పుడు స్వయంగా ఆయనే నాయకత్వం వహించి ఉద్యమాన్ని నడిపే 

వాడు. కాని ఈ మాటు జవహర్లాల్ నెహూను నాయకునిగా నిశ్చ 

యించి, కాం గెస్ అధ్యకుల్రీ చేసి, తాను వెనకి. తగ్గాడు. లాహోరులో 

“స్వాతం(త్య” సతాకం ఎగుర వేయించి ఎటువంటి పరిస్థితులలో 

నయినా ఆ జెండాని కాపాడి తీరతాం అని (ప్రమాణం చేయించి శాసన 

ధిక్కారానికి దారి చూపించింది లాహోరు కౌం గెస్. ఆంగే ౧) యులకిచ్చిన 

గడువు వాయెవా 1929 డిసింబప Il అర్హ రాతితో. ముగిసింది, 

అర్థరాతి దాటడంతోనే దేశీయమైన స్వాతంత్ర్య పతాకాన్ని ఎగుర 
వేయడమూ, సంపాదించిన స్వాతంతార్యిన్ని నిలపుకు తీరతామనే 

“స్వాతంత్ర ప్రమాణాన్ని తీసుకోవడమూ జరిగాయి, 

ఇండి పెండెంట్ పారి 

సుభాస్ చంద్రబోస్. (శ్రీనివాసయ్యంగార్ల అభిపారియాలకూ, . 
కాంగేసువా రనలంబిస్తూన్న విధానానికీ పొంతనం కుదరలేదు. 1922 | 
గయా కాంగ్రెస్లో అపజయం సంభవించిన తరవాత దాస్-నెహూర 
గారలు కలిపి స్వరాజ్యపార్టి ని నాపించడం, వారి మనోపథంలో . 

"మెదిలి, అటువంటి చర్యకే వారు దారి తీశారు. 
కాంగసులో వ్య క్షంచేసిన వారి అభిప్రాయం యెస్పుడయితే | 
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ఆంగీకరించబడలేదో, ఆ తక్షణం “ఇండిపెండెంట్” పార్టీ అన్న 

పేరుతో ఒక పార్టీని స్థాపించారు. దేశంలో వున్న ఇతర పార్టీ 

లన్నింటితోనూ కలిపి, పరస్పర సహాయ సహకారాలతో ముందుకు 

నడవా లనుకున్నారు. 

(పత్యత్ష చర్యకు విరుద్దంగా ఎర్చడిన ఈ “ఇండిపెండెంట్” 

పార్టీలో నేను చేరలేదు. కాం(గైను తీర్మానంతో అనంతృ ప్తి కలిగిన 

నాకు, (పత్యత్ష చర్యలో పాల్గొని జై లు శిక్షను వాంఛించే ముందు, 

కేంద శాసన సభనుంచి వె దొలగడం న్యాయమని తోచింది. వేరే 

సందర్భంలో, కాం(గెసుపా ర సభ్యునిగా విరమించుకుని, స్వంత ర్ధ క్ 

మీద ఆధారపడి, తిరిగి శేం ద్ర శాసన సభలో (వమంచి, వెంటనే ఎల్లా 

సమర రంగంలోకి దూకిందీ వివరించే ఉన్నాను. 

అర శ్రీనివాస సయ్యంగారి తత్వం 

(ప్రత్యక చర్య, యుద్దం, జెయిలు లాటి (ప్రశ్నలు ఉత్సన్న 

మయినస్సు డెప్పుడూ కూడా “శ్రీ నివానయ్యంగారి (పవృ త్తి తిలో గమ 

నించ తగ్గ మార్పులు కనబడుతూ నే ఉన్నాయి. ఇదివరలో. సెమన్ 

కమిషన్ "రాక సందర్భంలో, ఆయన నన్ను ఒక ఇరకాటంలో పెట్టి, 

తాను మదరాసు (ప్రయాణం విరమించుకుని, నన్ను చికాకులపాలు 

చేసిన ఉదంతం వివరించే ఉన్నాను. 

ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ “ఉప్పు” గొడవ ఒకటి ఆయన పీకలమీదికి 

అనుకో ని విధంగా వచ్చి పడింది. ఆయన సుభాస్చందునితో కలిసి, 

“సవాలు వాయిదా కాలం రెండు సంవత్సరాలంపే చాలా దీర్గ ౦ అవు 

తుంది, దానిని ఒక్క సంవత్సరానికి తగ్గించమని కోరిన సందర్భంలో, 
గాంధీగారు ఆ సవరణ' నంగీకరిస్తూ, సంవత్సరం ఆఖరు నాటికి మీరు 

సిద్దంగా ఉండాలీ అని అన్నప్పుడు, పాపం, శ్రీ నివాసయ్యంగారికి ఆ 

పలికులలోని అంతరార్థం అర్థమయి ఉండదు. 

ఏడాది గడువు “కాలంలోనూ, దేశాన్ని ఏ విధంగానూ (పత్యక 

చర్యకు సిద్దపరచకుండా గోళ్ళు గిల్లుకుంటూ కూర్చుని, చివరికి (పత్యక్ష 
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చర్యలో పాల్లొనవలసిన పరిస్టితి ఏర్పడినప్పుడు, (ప్రత్యక చర్య అంచే 

అసహ్యించుకునే ఇతర పార్తీలతో కలిసి పనిచేస్తామంటూ ఒక (కొత్త 
పారీ స్థాపించాడు. ఇవి ఆయన ఘనకార్యాలు. 

(aa) 

కాంగ్రెసుక్రై నా తిరుగుబాటు 

రాసన సథ నుంచి వై డొలగి, శాసన ధిక్కారానికి దిగిన ఉదం 

తాన్ని గురించి కాస్త (ప్రనావించాలని ఉంది. సైమన్ కమిషన్ 

బహిష్కరణ ఉద్యమం అత్యంత విజయవంతంగా శాసన సభలో 

.సభ్యులంగా ఉంటూనే నడిపించాము, చాలాకాలం తర్వాత 1940 లో 

ఏడు రాష్ట్రాలలో కాంగెసు (ప్రభుత్వాలను నడుపుతూ, శాసన సభ్యత్వా 

లకూ, మం(తిత్వాది హోదాలకూ రాజీనామాలు ఇవ్వకుండానే జెయి 

శ్ళకి సిద్దమయి పాల్గొనిన శాసన ధిక్కారపు టలజడిలో తిరిగీ ఒక 

ఘన విజయాన్నే సాధించాం. 

మోతిలాల్ గారితో భేదాభి పాయం 

ఆ 1921 నాటి మొదటి శాసన ధిక్కారపు రోజులలో శాసన 
సభా సభ్యత్వాలకు రాజీనామా లిచ్చి (ప్రత్యక్ష చర్యకు దిగి విజయాన్ని 

సాధించి ఉన్నా, 1980 లో (బిటిషువారికి సవాలుగా ఇచ్చిన సంవత్సరం 

గడువూ తీరి, 1930 లో (ప్రత్యక్ష చర్యకు పూనుకునే ముందు మా 
శాసన సభా సభ్యత్వాలకు రాజీనామాలు ఇవ్వనవసరం లేదని నేను 

ఎంత వాదించినా, మోతీలాల్ గారు ఒప్పుకోలేదు. ఆయన తనకు గలి 
గిన పార్త మెంటరీ అనుభవాలతో విసుగు చెంది ఉన్నాడు. అందువల్ల 

ఆయన 'రాజీనామా లిచ్చి తీరాలని పట్టుపట్టాడు. 

మోతీలాల్ గారిని లాహోరు కాంగెను రోజులలో (తివిధ బహా 

ష్కరణ విధానాన్ని తిరిగీ అమలు జరుప వలసిందని కోరినప్పుడు, 
ఆయన ఈ విషయంలో తాను, గాందిగారి అనుమతితోనే, పాల్గొన 
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బోవటం లేదని చెప్పాడు. అటువంటి చికాకు పరిస్థితులలో ఆయన ఇచ్చే 

జవాబులు ఎప్పుడూ, మోటుగానూ, ఘాటుగానూ, అహంకార హూరి 

తంగానూ ఉండేవి. హక్కు నుబట్టి జవహర్ లాల్ న్నెహూ కాం(గెసు 

అధ్యకుడే అయినా పండిత మోతీలాల్ న్నహూ మాత్రం నిజంగా 

(పెసిడ0 టి! జవహర్ లాల్ నెహూతో ఏ విషయం గురించీ విడిగా 

తర్కించవలసిన అవసర మె ఉండేది కాదు. 

గాంధీగారు రాజీనామా లివ్వాలా, అక్కర లేదా అనే విషయం 
మీద ఆస కే చూపలేదు. నాకేమో మోతీలాల్ న్నెహూగారితో ఏకీ 
భవించాలని లేదు. రాజీనామా లివ్వకుండానే, శాసన సభా సభ్యత్వం 
తోనే జెయిళ్ళకు వెళ్ళడమనేదే మా ఉద్యమానికి బలం అని నా 
భావన, వారు నా (ప్రతిపాదనకు అంగికరించకపోయే సరికి నేను రాజీ 
నామా [పతిపాదనకు వ్యతి రేక అభి పాయాన్ని వ్య క్తపరచ్చి ఆ కాం(గెస్ 

బహిరంగ సమావేశాలలో వారి విధానం సవాలు చేసి, నేనుఏ సంఘం 
తరపునా కాకుండా స్వశ కి మీదనే ఎన్ని కయి తిరిగీ కె కౌన్సిల్ లోకి రాగల 

నని దిమాగా చెప్పాను. 

రాష్ట్ర కాంగెసు సంఘంలో చర్చ 

ఆ(పకారం కొద్దికాలం నేను కౌంగెసుపై తిరుగుబాటు చేశాను. 

నా చర్యకు మా రాష్ట్ర కాం(గను సంఘంమ్మాతం బాధపడింది. 1980 
(ప్రారంభ దినాలలో నేను రాజీనామా ఇసాను, మళ్ళీ ఎన్నికలలో 
పాల్గొంటాను అని కాకినాడలో జరిగిన "రాష్ట్ర కాంగెసు కమిటీ ' 

మీటింగ్లో అన్నప్పుడు, నా సన్నిహిత మి(త్రులు చాలా a పడ్డారు. 

ఆ మీటింగులో నాకు బాగా సన్నిహితుడై న యువక మిత్రుడు, క్రీ? EN 

డా. స్నుబహ్మణ్యం, నిజంగా చాలా బాధసడ్డాడు. అయన చాలాకాలం 
నుంచీ నోంచేంజ్ వర్గానికి చెంది, గాందీగారి అడుగు జాడలలో నడు 
స్తున్నాడు. 

ఈ కాం(గాను ఉద్యమం ఆరంభమయన నాటినుంచి, నా యం 

దుండే గౌరవాభిమానాలతో, నాకు సన్నిహితుడుగా, నన్ను అంటి పెట్టు 
కునే ఉండేవాడు. పాపం, అతడు నిజంగా మనఃక్వేశంతో, “మీరు 
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కాం[గెసుతో కయ్యం దెట్టుకుని, రాజీనామా ఇచ్చి, తిరిగి ఎన్నికలక్షు 

నిలి సే మీకు ఓటు ఎవ రిసొరని అడిగాడు. “ఏం జరుగుతుందో కౌ స్ట 
తమాయించుకుని చూడవోయి అన్నాను నేను. “మీరూ, మీ కౌంగెసు 
మెంబరూ నాకు ఓటు చేయకపోయినా, సాకు వ్యతిరేకంగా (పచారంచేసి 

నన్ను పడగొట్టాలని చూపినా, (ప్రజలు ఎప్పుడూ నావై కే ఉండి నన్ను 
గెలిపించి తీరా” రన్నాను. 

ఆవెంటనే మిత్రులు ముళ్ళపూడి సళ్ళంరాజూ, మారిన నరసన్నా 
లేచి “కాం(గెసు సభ్యులం అయిన మనం ఓటు చేసినా చెయ్యకపోయినా, 
(పజలలో నూటికి 95 మంది ఆయనకే నిస్సంశయంగా ఓటు చేస్తా? 
రన్నారు, “అంతేకాదు, ఈమధ్య ఆయన (ప్రజలకోసం చేసిన కార్యాలు 
ఎన్నో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా, ఆయన రీసెటిల్మెంట్ రేట్లు పొచ్చించా 
లన్న ఒక్క (పతిపాదన చాలు. దీనికి తోడు, ఆయనకున్న పలుకుబడి 
అవీ అల్లాగే ఉన్నాయి. అందువల్ల ఎలాంటి పరిస్థితులలో నయినా 
ఆయన్ని ఎవ్వరూ వదులుకోరు. అంతా ఆయనకే మద్దతు ఇస్తా” రని 
కూడా వారన్నారు. 

ఆ ఇరువురూ ముఖ్యమయిన కమిటీ మెంబర్లు. వారే ఇలాంటి 
బహారంగ (పకటన చేసే నరికి డా॥ సుబ్రహ్మణ్యం లాంటి మితులకు 
చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. ఆంధ్రరాష్ట్ర కాంగెసు సంఘ అధ్యక్ష పదవికి, 

_ళాసనాసభా సభ్యత్వానికీ నేను ఇచ్చిన రాజీనామాలు అంగీకరించబడ్డాయి.. 
నేనొక స్వతం|త్య న్య క్రినయ్యాను. ఎన్నికలకి నన్ను నా నొంత టికెట్ 
మీదే నామినేట్ చేశారు. 

- సొంత టికెట్ మీద పోటీ లేకుండా ఎన్నిక 
నా నామినేషన్ బందరులో దాఖలు చేయవలసి ఉంది. నా 

నియోజక వర్గం కృష్ణాజిల్లా తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి ముండలాలూను. 
నామినేషన్ల దాఖలుకు ఆఖరు తేదీవరకూ దేశంలో రకరకాల పృకారుం 
డేవి. నాకు పోటీ ఉంటుందనీ, మొదటినుంచీ కాం(గెసుపార్తీ వారికి పోటీ 
దారులే ఆయిన జస్టిస్ పార్టీవారూ, తదితర పార్టీలవారూ, నేను కాంగె 
సును కాదని దెబ్బలాడి బయటికి వచ్చిన కారణంగా కాంగెసు వారూ. 
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పోటీగా అభ్యర్థులను నిలబెడతారనీ ఎన్నోరకాల పుకార్లుండేవి. నేను 

స్తిరమయిన కాం(గెసువాదిగా జస్టిస్ పార్టీ వారినీ, లిబరల్ పార్టీ వారినీ, తది 

తర పార్టీ లవారిసీ ప్మర్చి స్తూ, వారిని చులకన చేస్తూ శాసన 'సభలోకూడా 

మాటాడుతూన్నా, నిజంగా ఆ పార్టీ లలో నాకు 'వికోధు లెవ్వరూ లేరు. 

ఏ పార్టీ వారూ నాకు (ప్రత్యర్థిగా = ఏ వ్య క్రి కినీ నిలబెట్టలేదు. దానో ఇంకో 

పుకారు లేవదిళశారు. నా సన్ని హితులయిన కాం(గెసువార్నే నా వీధానంవల్ల 

వచ్చిన చికాకులవల్ల, నాకు ఇబ్బంది కలుగజేయడంకోసం ఎవరినై సా 

(పత్యర్ణి గా నిలబెటి తీరతారసీ, వారూ వీరూ అనడం ఆరంభించారు. 

కాని కౌం(గెసువారూ బాగా ఆలోచించుకుని నాకు (ప్రత్యర్థిగా ఇంకొకరిని 

నిలబెట్టాలనే అభిప్రాయం విడిచి పెట్టారు. దానో, నా సొంత టికెట్ 

మీదనే నేను ఏవిధమయిన పోటీ లేకుండా, ఏక(గేవంగా కేంద శాసన 

సభకి ఎన్నికయినట్లు నిర్ణారణయిపోయింది, 

సభా(ప్రవేశం పట్ల నిరుత్సాహం 

కాం(గెసు నాయకత్వంతో నాకు నచ్చిన అభ్మిపాయ భేదాలనల 
రాజీనామా ఇచ్చి, నా సొంత టికెట్ మీద ఎన్నికయ్యానేగాని నాకు 
నిజంగా శాసన సభాకార్య(క్రమాలలో పాల్గొనాలనే అభిలాష లేక 

పోయింది, నా ఉత్సాహము సీళ్ళుగారిపోయిందా! ఏమోమరి. నేను 1980 

ఆరంభంలో జరిగిన శానన నభా సమావేశాలకు హోజరు కాలేదు. 

కాం(గ౧ను వారందరూ శాసన సభనుంచి వై దొలగినా, సభాధ్యత్లు 

డుగా విథల్భాయ్ పకేల్ మా(తం శాసన సభని అంటి పెట్టుకుని వుండక 

తప్పలేదు, ఏ పరిస్థితి కయినా తట్టుకుని నిర్యహాంచుకు రాగల ప్రజ్ఞాశాలి 

ఆయన, 

కాం(గసు ఆదేశాన్ని వ్యతిరేకించి, కౌం్యగను సభ్యులతోపాటు 

రాజీనామా ఇవ్వకుండా, శాసన సభనే అంటి పెట్టుకుని ఉండి, కొందరు 

పెద్దలు శాసన సభలో ఇంకో కొ త్త పార్టిని లేవదీసి, దానికి * “కార్మగెసు 

నేషనలిస్ట్ పార్ట అసి నామకరణం చేశారు. 
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పోలిస్ గా ర్ ఉ దంతం 

నేను విదేశాలలో పర్యటిస్తూన్న ఆ 1929 ఉత్తరార్థంలో కేంద్ర 

శానన సభలో బాంబులు విసరబడ్డాయి. ఆ కారణంగానూఇతర కారణాల 

వల్లా, 1930 ఆరంభంలో అధ్యతుడు విఠల్ భాయ్ పోలీసుగార్స్ అసెంప్ర్తీ 

లోపలకి రాకుండా తలుపులు మూయించాడు. (స్రభుత్వంవారు సభ్యుల 

రక్షణార్హం పోలీసుగార్డ్ లోపల ఉండితీరాలని పట్టుబట్టినా, విఠల్ భాయ్ 

దానికి అభ్యంతరం చె న్పాడు. 

ఈ పాయింటుమీద _వభుత్వంవారికీ, (పెసిడెంట్ గారికీ మధ్య 

ఒక కలహం తలయె త్తింది. పోలీసు సహాయంతో తాను కార్యక్రమం 

నడిపించడ మన్నది తన ప్రతిష్టకు భంగకరం గనుక, ఎలాంటి పరిస్టి 

తులలోనూ పోలీసుగార్డ్ లోపలికి రాకూడదన్నాడు. వారిని రానివ్వడ మో, 
రానివ్వకపోవడమో అన్నది తన ఇష్టానిష్టాలతో కూడుకున్నదనీ, ఆ 
విషయం నిర్దారణ చేయగల హక్కు 'తనకున్నదనీ ఆయన అన్నాడు. . 

పోలీసులు తన ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా లోపలకి రాకుండా. ఉండ 

డానికిగాను, ఆ శాసన నభా భవన ద్వారాలు బందు చేయించాడు, (పేక్షకు 

లను రానసీయడం విషయంలో కట్టుబాట్లు బిగించాడు. మూసిన తలుపుల 

వెనక కార్యక్రమాలన్నీ కొనసాగింప “జేశాడు. 

విఠల్భాయ్ పంపిన కబురు 

కాంగసువారు సభనుంచి నిష్క్రమించడం విఠల్ భాయుకి కప్పం 

గానే ఉంది. నేను కాం(గెను నుంచి వై దొలగడమూ, తిరిగీ నా సొంత 
టిక్కెట్ట్లుమీద ఎన్నిక అవడమూ మొదలయిన కధంతా విని ఉండడాన్ని, 

ఆ సమావేశాల ఆఖరిరోజులలో, నన్ను ఢిల్లి వచ్చి ఆయనకు సహాకారిగా 

ఉండమని ఆయన కోరాడు. నాకు చిలిగాం ద్వారా కాం(గసు నేషన 

లిస్ట్ పార్టీ వారివద్ద నుంచి ఆహ్వానం వచ్చింది. నాకు పార్టీ నాయకత్వం 

ఇసామసీ, వెంటనే వచ్చి వారి పార్టీలో చేరమనీ ఆ ఆహ్వానం. ఇది 

నేను ఎన్నిక అయిన వెంటనే జరిగిన సంగతి. 
_ ఆ ఆహ్వానానికి సమాధానమిస్తూ, నేను కౌం_గెసువారి చిన్న 

చూపుకు సహించలేక రాజీనామా ఇచ్చి, మళ్ళీ నా సొంత టికెట్ మీద, నా 
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లే క్ని నిరూపించే ఉదెశంతో ఎన్నికయ్యానుగాని, నాకు శాసన సభా 

సభ్యత్వంమీద మోజుడండి కాదనీ, అందువల్ల అసెంబ్లీ సభలకు హోజ 

రవ్వాలనే ఉద్దేశం లేదనీ తెలియ జేశాను, 
విళల్ భాయ్ వద్దనుంచి నాకా “పిలుపు వచ్చేవరకూ, నాకు ఆ 

అభిప్రాయమే (అసెంబ్లీకి వెళ్ళకూడదని గట్టిగా ఉండేది. విఠల్భాయ్ 
గారు చెప్పి పంపించిన ఈ సమాచారం ఇంకొక అసెంబ్లీ సభ్యుడు 
మోసుకొచ్చాడు. ఆయన నాకు సన్నిహిత మితుడు. పోలీనుకు శాసన 
సభలో (ప్రవేశం లేకుండా ఆయన తీసుకున్న చర్యలగురించి, వాటి పర్య 
వసానాల గురించి కూడా విన్నాను. నిజంగా ఆయనతప్ప ఏ ఇతర 
ఆధ్యకుడూ సాహసించి అల్లా వ్యవహరించి ఉండలేడన్న విషయం 
(గహించాను. 

ఢిళ్లీ (ప్రయాణం 

ఢిల్లీకి ప్రయాణమై వెళ్ళి, వారిని వారి ఇంటివద్ద కలుసుకుని, 
సంగతి సందర్భాలన్నీ దీర 0౦గా చర్చించామని. ఆ తరవాతే అసెంబ్లీకి 

వెళ్లాను, నను అసెం బ్రీ "హాలులో (ప్రవే శించిన తక్షణం, తమ తమ 

పార్టీలకు సన్నిహితుడను కావచ్చుననే ఆశతో కాంగా సేతర పార్టీల 

వారందరూ నాకు అభినందనాలు చెప్పి నన్ను ఆహ్వానించారు. “త 

కాం(గసు నేషనలిస్ట్ పార్టీ వారు మళ్ళీ నన్ను స్వయంగా ఆహ్వానించి, 

తమ పారీ 5 నాయకత్వం వహించి, వారి బంచిలమీద ఆసీనుణ్ణి కావలసిం 
దని కోరారు. నమస్కార సురస్సరంగా వారి వారి ఆహ్వానాలను తిరస్క 

రించాను, 

“సవ్ర ఒక్క డవూ విడిగా ఒక స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా కూర్చున్నా 
సంతోషిసాను గాని, నీవు ఏ పార్టీ వారితోనూ కలవవ”ద్దని విఠల్ భాయ్ 
కోరాడు. 

అసెంబ్లీ హోలూ, పరిసరాలూ పర్యవేక్షించి, పండిత మదన 

మోహన మాలవ్యాగారికో ఆయన బ్లాకులో కూర్చోవాలనీ, ఆయన 
పార్టీలో సభ్యత్వం కూ డా స్వీ కరిద్దామనీ తలచాను. మాలవ్యా పండితుడు 
మితవాది అని కొందరూ, లిబరల్ అని కొందరూ అంటూఉన్నా నాకు 
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మ్మాతం ఆయనయందు అంత గౌరవం ఉంది. నా ఉర్రళంలో దాదా 

బాయ్ నారోజీగారి స్వభావమూ, మాలవ్యా పండితుని స్వభావమూ ఒకే, 

వారు లిబరల్స్ అయినా మితవాదులయినా, మరేదయినా. పిరికివారు 
మాతం కారు. 

మాలవ్యాగారి పార్టీలో చేరడంలో ఉద్రేశం 
నేను మాలవ్యాగారికి సన్నిహితుడనయి, వారి పార్టీలో డేరా 

లని అనుకున్నా, ఎల్లాగయినా వారిని మార్చి _ప్రత్యక్ష చర్యకు ' పూను 

కునేలా చెయ్యాలన్నది నా ఆశయం. నేను మాలవ్యాగారితోటి, వారి 

పార్టీ వారితోటీ కొద్ది వారాలు మాత్రమే కలిసి కూర్చున్నాను. మేము 
ఒకర్ని ఒకరం బాగా ఎరిగిఉన్న కారణాన్నీ, మూడు సంవత్సరాలపాటు 
ఒకే సభలో కలిసి ఉన్న కారణాన్నీ, రండు మూడు రోజులలోనే 
వారి పార్టిలో నాకు స్థానం దొరికింది. ఎం. ఆర్, జయకర్గారూ, 
ఎమ్. ఎస్. ఆనే, ఘనశ్యాందాస్ బిర్లా మొదలై నవారు మాలవ్యా 
పండితుని పార్టీ సభ్యులు, 

విఠల్ భాయ్ నన్ను అసెంబ్లీ కి వస్తూ, తనకి సహకారిగా ఉండ 
మని కోరాడు. నేను మాలవ్యాగారీ పార్టీలో చేరి ఆ పార్టీ ముఖ్యు . 
లలో కొందరిచేతనయినా, గాంధీగారు దండీ చేరుకు నేనాటికి, ఆ 21 

రోజుల లోపల), రాజీనామా ఇప్పించడ మే విఠల్ భాయ్కి చేయగల 

సహాయం అని తలచాను. ఎల్లాగయినా విఠల్భాయ్గారిచేత కూడా 

రాజీనామా ఇప్పించి జైలుకి తీసుకుపోవాలని నా వాంఛ, కొన్నాళ్ళ 
పాటు విఠల్ భాయగారిని వారి ఇంటివద్ద నిత్యమూ కలుస్తూ వచ్చాను. 

మాలవ్యాగారి పార్టీ డిప్యూటి లీడర్ జయకర్గారితో నాకు భేటీ వచ్చి, 

మేము తీవంగా వాదించుకున్నా, తుదకు ఆయన్ని నా వె వై పు త్రిప్పుకుని, 

ఉప్పు సత్యాగహ సంరంభంలో పాల్గొనడానికి వారి పార్టీ సభ్యులం 

పధ్నాలుగుర౦ అసెంబ్లి సభ్యత్వానికి "రాజీనామా ఇస్తామనీ, ఆ పధ్నా 

గురిలోనూ మాలవ్యా పండితుడు, అనే, బిర్లా మొదలై నవారు ఉంటా . 
రనీ విళల్భాయ్ గారితో చెప్పాను. విర్గామాత్రం సూత్మబుర్దీ, వివే. 



కాంగెనుపై నా తిరుగుబాటు 445 

కమూ గల వర్తక వ్యాపారి అవడాన్ని, ఆయన ళన రాజీనామా, 

మా అందరితోనూ కలిసి కాక, విడిగా ఇసానని చెప్పాడు. 
జయకర్ మాత్రం (ప్రతి మీటింగులోనూ మాలవ్యాగారు రాజీ. 

నామా ఇవ్వకుండా చూడాలని అనేక విధాల తంటాలు పడ్డాడు. రాజ 

కీయంగా మా దృక్పథాలు వేరయినా నాకూ జయకర్ గారికీ మధ్య 

సన్నిహిత మైన మైత్రి ఉండేది. ఆయన తమ పార్టీని విచ్చిన్నం చేశా 
నంటూ నన్ను రడిపోనుకునేవాడు. ఈ మా చర్యలను కని పెడుతూన్న 
“అమ్మ్ అఫ్ ఇండియా” ప్మతిక, ఒక మదరాసు సభ్యుడు వచ్చి, 

మాలవ్యాగారి పార్టీలో ఈ మధ్య -చేరినక్తు చేరి వారి పార్తీని ఛిన్నా 
భిన్నం చేశాడని బొంబాయినుండి చాలాసార్లు (వాఏంది, ఘనశ్యాందాసు 

బిర్లాకి శాసన ధిక్కార ఉద్యమంలో చేరాలని లేదు. అందుచేతనే 

ఆయన తన రాజీనామా విడిగా సమర్పించాడు. 

మాలవ్యా (పభృతు లతో కలిసి రాజీనామా 

మాలవ్యాగారితో కలసి పదముగ్గురం, జాయింటుగా ఒకే రాజీ 
నామా సత్రం సమర్శించాము. మాలవ్యాగారూ, ఆనే మొదలై న 
వారు గొప్ప దేశభ క్వ కులు. దేశానికి సేవ చెయ్యడానికి వా రెప్పుడూ 

సంసిద్దులే. అందువల్ల వారి విషయంలో (పోద్బలం అంతగా అవసరం 

లేకపోయింది. కారణాంతరాలవల్ల తాము వేరే పార్టీ సభ్యులుగా చెలా 

మణీ అవుతూన్నా, నిజానికి వారు మంచి శ క్తి మంతులు. మాలవ్యా 

గారు కాం(గను వారిని కూడా ఎటువంటి (ప్రత్యక్ష చర్యా కార్య(కమంలో 

నయినా నాయకత్వం వహించి, నడవగల యోధుడు, 

ఇదంతా ఎందుకు చెబుతున్నానంపే, వారికి నేను ఈ (ప్రత్యక్ష 

చర్య మొదలైన విషయాలను గురించి చెప్పినప్పుడు, ఏ విధమయిన 

పోదృలమూ లేకుండానే, వారంతట వారే ముందుకు వచ్చి, అగ్ని 
గుండంలోనికి దూకడానికి సిద్దమయ్యారు. వారి పార్తీ చిహ్నం ఏదయినా, 
సహకార నిరాకరణ ఉద్యమం ఆరంభం అయినప్పటినుంచీ వారిని 

గమనిస్తూన్న కారణంగా, వారంటే నాకు అభిమానమూ, గౌరవమూ 
కూడా ఎర్చడ్లాయి. 

T 29 
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వారి ఘనతను గురించి వారి దేశాభిమానం గురించి నాకున్న 
అభ్నిభాయం సరి అయిందేనని, నేను కాం(గసును వ్యతిరేకించి, తిరిగీ 

కౌన్సిల్ (ప్రవె వేశంచేసి, వారి పార్టీలో జేరిన కొద్ది దినాలలో నే, వారి అభి 

మానాన్ని సంవాదించి, | ప్రత్యక్షంగా వారి సంగతీ సందర్భాలు (గహించ్చి, 

నిర్దారణ చేసుకున్నాను. 1930 సత్యాగహ (ప్రారంభ దినాలలో కేంద్ర 

శాసన సభనుంచి మాలవ్యా (పభృతులచేత ఇప్పించగలిగిన రాజీనామా 

విషయం చాలించి, విఠల్ 'భాయగారి రాబీనామా సంగతి ప్రస్తావిస్తాను, 

విఠల్ భాయ్గారి రాజీనామా 

నిజంగా విఠర్భాయ్ చాలా బలిష్టమయిన కాం(గెసు నాయకుడు, 

ఆయన ఎటువంటి త్యాగాన్ని చెయ్యడానికయినా ఎప్పుడూ సిద్దమె, 

ఆయన చాలా స్వతంత్రంగా ఆనోచించగల దిట్ట. వాగ్గాటి, చాతుర్యమూ 

. కలవాడు. మహాత్మా గాంధీగారితో సంతింపు లప్పుడు వాది శకి 

సువ్య క్తం అయింది. ఆయన తాను నమ్మిన విషయాన్ని నిస్సంకోచంగా 

గాందిగారికి వ్యక్త కంచేసే సందర్భంలో ఆయనకి కార్యదర్శిగా వ్యవహ 

స్తున్నాడా అనిపంచేదేగాని, హరికి అడుగడుక్కీ అడ్డ ౦ తగిలి తర్క 

వితర్కాలు చేసే బాపతుగా ఎప్పుడూ కనిపించలేదు." 

విళవ్రభాయీ, నేనూ కాంగెసు సంరంభం ఆరంభం అయిన 

నాటినుంచీ ఒకరికి ఒకరం బాగా సన్నిహితుల మవుతూ వచ్చాము. 

అధ్యక్ష పదవిని వదలి కాం_గైసు సంరంభంలో చేరమని సూచిస్తూ 

ఆయనతో వాద్యప్రతివాదాలకు దిగినప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడంటే: 
“ పకాళంగారూ! మీరు రోజూ నాకేదో (ప్రబోధం చే స్తున్నారు. ఇటు 

వంటి విషయాలలో నాకు ఒకరి (ప్రబోధం అవసరమా? నా శరీర స్టితి 

మీకు తెలియదు. ఇంతవరకూ నా శరీర పరిస్టితిని మీకు చెప్పవల సీన 

అవసరం కలుగలేదు. రోజూ ఎనీమా చేసుకుంయేనేగాని నాకు వినో 

చనం కాదు. ఈ విషయంలో మీరేమంటారు?” 

ఈ విషయం నిజంగా నాకు విస్మయం కలిగించింది. ఆయనతో 

కలిసి బొంబాయిలో ఆయన “బం[ద్రొ హౌస్లో చాలా రోజులపాటు 
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ఉన్నా, ఈ విషయం ఆయన ఎప్పుడూ నాతో చెప్పలేదు. ఆయన చాలా 
మితభాషి. తన గొడవలతో ఇంకొకరు బాధపడకుండా దాచి పెట్టు 

కునే రకం. ఆయన సన్నిహిత మ్నితులతో, సహచరులతో, ఆఖరికి 
అయనకు బాగా సన్నిహితుడయిన లాట్ వాలాగారితోకూడా అదే పద్దతిగా 

వ్యవహరించే బాపతు వ్యకి ఆయన. నిజానికి చాలా గొప్ప వ్యకి డి 

ఉత్తమ దేశభక్తుడు. ఆయన అధ్యక్ష న్రానాన్ని నిమిషాలమీద విడిచి, 

తన ద శారీరక పరి సితిని గూడా విస్మరించి అ రెస్టవడాని! కూడా సిద్ద 

మయిన మ హాపురువుడు, 

మాద మరణం 

ఆ రోజులలో రాజకీయ భె ఖై దీల అంత స్తులు కూడా గమనించ 

కుండా, విఠల్ భాయొలాఎటి ఉ త్రము దేశభ కుల ా రీరక్ర సతిని కూడా 

గమనించకుండా, అందరినీ ఒకే తీరున చూచేవారు. ఆయన్ని ఖై ఇ దీగా 
చెన్నరాష్ట్రానికి బదిలీ చేయడం మా కందరికీ విస్మయం కలిగించింది. 
ఆయన శారీరక స్టితీ, జై యిలులో అమలు జరిపే ?కా విధానమూ ఆయ 

నకు బాధా కారణాలయ్యాయి. ఆయన కోయంబత్తూరు జె జెయిల్లో ఉండే 
రోజులలో, నేను కన్ననూరు జెయిల్లో ఉండేవాడిని, కోయంబత్తూ 
రుకూ, కన్ననూరుకూ ఆపే దూరం "లేదుగా? అందువలన వార 

లందుతూ ఉండేవి. 

జెయిలులో ఒక భాగంనుంచి ఇంకొక భాగానికి స్రచ్చరు 
మీద తీసుకువెళ్ళే సందర్భాలలో ఆయన్ని జారవిడిచేవారుట. ఈ సంగతి 
విని నేను చాలా బాధపడ్డాను. నేను నిజంగా చాలా తప్పుజేశానే మో! 

ఇప్పుడు ఎంత అనుకున్నా ఏం లాభం? నిజానికి ఆయన అరెస్టుకీ, 
ఈ జెయిలు పరిస్టితిరీ, అన్నింటికీ మూలకారణం నేనే గదా! నేను 
అంతగా ఆయన్నీ (పోద్బలంచేసి ఉండకపోతే, ఆయన అసెంబ్లి 
అధ్యక్ష స్థానానికి రాజీనామా ఇవ్వకుండా అలాగే సుఖంగా ఉండిపోయే 
వాడేమో! రాజీనామా ఇచ్చినా స్వాతంత్యు సమరంలో పాల్గొనకుండా 
నయినా ఉండేవాడు. 



448 నా జీవిత యాత్ర 

కోయంబత్తూరు జెయిల్లో ఆయనకు దెబ్బతగిలిన కారణంగా 

ఆయన్ని విడుదల చేశారనీ, దర్శిలా ఆయన చనిపోయారనీ విని వీ 
యెక్కువగా బాధపడ్డాను, ఆయన్ని నేను బలవంతంచేసి ఉండకపోక్తే 

ఆయన అలా (బతికి “ఉండేవారేమో! ఈ సంఘటన జరిగి ఇన్నాళ్ళయినా 
ఈ విషయాన్ని మాతం ఇంకా మరవలేకుండా ఉన్నాను. ఈ (ప్రకారంగా 

మా పార మెంటరీ విధానం సాంతం అవడమూ, విఠల్భాయ్ పపేల్లూ 
మాలవ్యా పండితుడూ, నేనూ 1080 లో ఇెయిళ్ళలో (మగడమూ సంభ 
పించింది. 

8 
నా సత్యా గహ సమర శంఖారావం 

రాజినామా ఇచ్చి కేంద్ర శాసన సభనుంచి బయటికి వచ్చే సంద 
ర్భంలో నేనిచ్చిన ఉపన్యాస విషయం కా _స్త వివరించాలని ఉంది, 

ఉప్పు సత్యాగహసంరంభం ఆరంభం అయ్యే ఆ పవిత్ర ఘడియల్లో 
కాం(గె సెతర వర్గానికి చెందవలసి వచ్చిన నేను, శాననసభ ద్వారా సభ్యు 

"లకూ, దేశానికీ "నండేశం ఇవ్వగలిగినందుకు గర్విస్తూ, ఆ ఉపన్యాసం 

ఇచ్చాను. అలాంటి అవకాశం నాకు కలగడం నిజంగా ' గర్వకారణంగానే ' 

భావించాను, 

నేను ఆ ఉపన్యాసం ఇచ్చేనాటికి గాంధీగారు “దండీ'కి వెళ్ళే 
మార్గంలో ఉన్నారు. ఆయన తన ఆశ్రమవాను లయిన త్రీ పురుషు 
లతో కలిసి సత్యాగహ సమరం ఆర ౦భించడానికి సబర్మతీనుంచి దండీ 

(ప్రాంతానికి కాలినడకని వెడుతున్నారన్నమాట,. సబర్మతీ ఆశమానికీ 
డండీకి మధ్య (ప్రయాణం 21 రోజులు. అక్కడికి జేరి ఆ సమ్ముద్రపు 
ట్ొడ్డున లభ్యమయ్యే ఉప్పుకల్లులను ఏరుకోవాలన్న మాట! 

దారిలో చాలా చిత్రమయిన సంఘటనలే జరిగాయి. ఈ విషయా. 
లన్నీ అనుదినమూ వార్తాష్యతికలద్వారా వస్తూనే ఉండేవి. అంతే. 
కాదు, మన “మిత్రుల” పత్రికలలో పడ్డ వార్తలతో పాటు రకరకాల. 

~ 
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విమర్శలూ, చిత విచిత్రమయిన అభి పాయాలూ వెల్ల డించేవారు. 

అందులో కొన్ని పత్రికలు ఆంగ్లేయులచేతా, ఆంగ్లో ఇండియన చేతా 

నిర్వహింపబడేఏి. వాటిలో మా ఉప్పు సత్యా గహ సమరాన్ని ఇష్ట 

మొచ్చినట్లుగా వేళాకోళం చేసేవారు. “భారత దేశంలాంటి. ఒక పెద్ద 
దేశానికి నె న్యాతం[త్య సంపాదనకోసం సము; దపు టొడ్డున ఉప్పుకల్లులు 

ఏరుతారట!” అంటూ రకరకాలుగా వేభాకోళాలు చేసే సేవారు. కార్టూనులు 

చేసేవారు. గాందీగారనే చిపైలుక తనకున్న ఆ కొద్దిపాటి మీసాలతో 

తోక ఆడించుకుంటూ, ఉప్పుకల్లులు వరడానికీ, తద్వారా దేశానికి 

స్వాతంత్ర్యం నంపాదిందడానికీ (పయత్నిస్తున్నదని వేళాకోళంగా 

కారూను చేసేవా 
రు ౧౫ 

శాసన సభా వాతావరణం 

కేంద శాసన సభా వాతావరణమంతా అటువంటి ఉర్దేశాలతోనే 

నిండి అటువంటి ఆశ్చర్యాలకీ ఆలవాలమై ఉండేది. సిసలయిన 

కాం్యగెసు వారంతా శాసన నభని వదలి “ఉ ఉప్పు” కోసం బయటకు నడి 

చారుగా! వారి కిదంతా ఆశ్చర్యాన్ని, అనుమానాన్ని కలిగించేది. 
అసలు ఆ సభలో ఉప్పు సత్యాగహ సమరంమీద పూర్తి విశ్వాసంతో 

ఉన్నవాణ్లి నేను ఒక్కడినే, శాననసభలో ఉన్న యావన్మందికీ నా అధి 

పాయాలూ, ఆశయాలూ పూ _రిగా తెలిసి ఉండడాన్ని నన్ను చూ సే 

అందరికీ జాలిగా ఉండేది. వారి దృష్టికీ బలిపీఠానికి తీనుకుని పోబడు 

తూన్న మేకలా కనబడ్డానే మో! (చెజరీ బెంచీల వారికీ, తదితర శాసన 
సభ్యులకీ ఈ మూడు సంవత్సరాలలోనూ నన్నుగురించి బాగా తెలిసికోవ 
డానికి సావకాశం ఉందిగదడా! వారికి ఆ అసెంబ్లీ లోనే శాసనధిక్కారం 

చేసి, స్వరాజ్యం సంపాదించడానికిగాను 'సద్నాలుగుమందితో ఒర 

కంపెనీ ఏర్పడ్డదని తెలియదు. 
మేము టీ తీసుకుంటూ ఉండగా చెజరీబెంచీలకు సంబంధించిన 

ఒక ఆంగ్లేయ మిత్రుడు నన్నుగురించి కాస్త బాధపడి, ఆ లాబీలో ఒక 
చిన్న ప్రస కి 8 చేవదీశాడు. “ఎంత తెలివి తక్కువ వాడవయ్యా! సము 
(ద్రపు ఒడ్డున ఏరిన ఉస్పుగల్లులతో “స్వరాజ్యంి వ స్తుందని ఎల్లా 
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తలు స్తున్నారయ్యా? (పపంచకంలో ఎప్పుడయినా ఇటువంటి వింత 

విన్నామా” అన్నాడాయన. “కాస్సేపు ఓపిక సట్టవయ్యా, మిత్రమా! ఈ 

విషయమై కొద్దిసేపట్లో శాసన సభలో మాటాడదలిచాను, అప్పుడు మీ 

(ప్రశ్నకు సమాధానం సువిదతమవుతుం”” దన్నాను, 

ఆయనే అన్నమాటేమిటి, సభలో అధికార అనాధికార భారతీయ 
సభ్యులుకూడా కాంగెసు కార్యక్రమం పట్ల విచారాన్ని సూచిస్తూ, 

“దేశంలో ఉన్న కాంగెసువారంతా రాజీనామాలిద్బి, అన్ని విధాలా 

చేతులు నలుపుకుంటూన్న ఈ సమయంలో, ఈ సత్యాగహం ఏమిటని 

ఆడగడం ఆరంభించారు. వారికీపె విధంగానే నమాధానం ఇచ్చాను, 

సంశయాళువులకు సమాథానం 

లోగడ చెప్పినట్లు 1930లో నాకు ఏ విధంగానూ శాసన సభా 

కార్యక్రమాలలో పాల్గొనాలనే అభి పాయంలేదు. నా ఢిల్లీ (పయాజ 

కారణం విఠల్భాయిగారది సందేశం. వారికి నా రాకవల ఉపయోగం 

కలిగినా, కలగకపోయిన్నా నాకు మాతం ఆ ఢీలీ[పయాణం గర్వ 
aa) 

కారణమే అయింది. మాలవ్యా పండితునితో సహో (నేనుగాక 13 

మంది శానన సభ్యులచేత రాజీనామా ఇప్పించి, వారిలో 12 మందిని 

(ప్రత్యక్ష చర్యగా (ప్రవేశ పెట్టబడిన ఆ ఉప్పు సత్యాగహ సమరం లోకి 

లాక్కెళ్ళగలిగాను. విఠల్ భాయ్ని ఒప్పించి, ఆయనచెత రాజీనామా, 

ఇప్పించి, జెయిలుకి వెళ్ళడానికి ఏర్పాట్లు "సే సమయానికి గాంధీగారు. 

దండి సమీపి స్తున్నారు. 

అసెంప్లీ కాంగెసేతర సభ్యుడుగా నాకు ఉన్న హక్కుని 

పురస్కరించుకుని, నేను చేసిన ఉపన్యాసం అసెంబ్లీ లోనూ దేశం 

లోనూ ఉన్న డౌటింగ్ థామస్*లకు సమాధానంగానూ, గాంధీగారి. 

* యేసుక్రీస్తు వారికి ముఖ్యమయిన శిష్యులు వవ వారా.. 

థామస్ ఒకడు. ఆయనకి మన పరమానందయ్య శిష్యులకు వచ్చి. 

నట్టు, ఎప్పుడూ ఆనునూా నాలు నన్తూం డేవి, అందుచేత ఆయన్ని 

అందరూ “డొటింగ్ థామస్ “రుంఇంటు! Thomas) 
అనేవారు... 

| 
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ఉప్పు సత్యాగహ సమరంలో పాల్గొనడానికి పిలుపుగానూ చాలా బాగా 

ఉపయోగపడింది. అసెంబ్లీ మెంబరుగా పనిచేసిన ఆ మూడు సంవత్స 
రాలపాటూ నా శ్క్రివంచన లేకుండా ఏ ఉడుతా భ_కిగానోో స 

చేశాను. ఆంధ్ర రాష్ట్రీయులకే గాక, ఎన్నో ఇతర రాష్ట్రా) లవారికీ, 

ఖండాంతర వాసులకీ కూడా కాం(గ్రసు కార్యక్రమం విషయమై 
కాంగైసుద్వారా జరుగుతూన్న, జరుగగల దేశోవకారాల విషయమై 
నేను కలిగించ గలిగిన పరిజ్ఞానం కలిగించాను. 

ఆ కారణం చేతనే ఉప్పు సత్యాగహమే కాదు, మరే యికర 
శాసనోల్ల ౦ఘన కార్య క్రమమయినా అసెంబ్లీ న్రానాలను వదలకుండా 

సాగి సే సె “ఏక్కువ శ _క్రివంతంగా శ్షీఘతరంగా విజయం సాధించగల 

మసి "నా నమ్మిక. పరిస్తిళుల (వాబల్యంవల్ల కొం! (గెసనుతో దెబ్బ లాడి, 

రాజీనామా యిచ్చి, మళ్ళీ శాసన సభా (ప్రవేశం చేయగలిగాను. అంతే 

కాదు, ఆ ఆఖరు ఘడియలలో కాంటగెసు మెంబర్ని కాకపోయినా 

కాఎగెసుకు జీవంపో సే విధంగా (ప్రవ ర్తించగలిగాను. 

అందువల్ల నే అసెంస్ల హాలులో కాంగెసు కార్యక్రమాలమీద 

విమర్శలు ముమ్మరంగా వస్తూన్న అ సమయంలో, ఆ. విమర్శల 

కన్నిం టికీ జవాబుగా ఒక సైటు మెంటు ఇన్వగలిగాను. ఆ విమర్శల 

కన్నింటికీ జవాబు యిస్తూ, “కాం(గెనుకు సహ కారం అందివ్వవలసిం 

దని దేశానికి కూడా విజ పి చేయగల సావకాశం నాకు లభించడం 

ఎంతటి అదృష మో గదా! 

“ఆత్మ (పబోధంి 

కాగా ఈ నా ఉపన్యాసానికి ఏ విధమయిన ముదు ప్రయత్నమూ 

జరగలేదు. ఆ క్షణంలో మాట్లాడింది నేను కాదు. “నా ఆత్మ, 

నిజంగా ఆత్మ (పబోధమనే నా పూర్తి విశ్వాసం.* కకం 

అహింసాత్మక శాంతి సమర విధానానికీ, ర క్షపాతంతో కూడుకున్న 

నా * ఈ ఉపన్యాసం సంపూర్షం గా గంథం చివర “చెెపిం 

డిక్” గా ఇద్దామని ఊచేశపడారు, 
ది. ద ఆ 



452 నా జీవిత యాత్ర 

యుద్దకొళలంతో జరిగే హింసాకాండకీ మధ్యగల తేడా పాడా లన్నీ 

వివరీంచాను, అంతేకాదు, కాం(గసు విధానాలు పయోగాత్మకంగా 

రుజువు పరచడానికి వీబులే నటువంటివే అయినా, విమర్శకులకు ఆ 

విధానాలలో జీవం కనబడకపోయినా, దేశం ఉ శ్రేజపూరిత మె, సజీవం 

గానే ఉన్నదనీ 'దేశీయులలో “న్వాతంత్యు వొంఛ రి రోజురోజుకూ 

అధికమై, (పజలు ఎటువంటి త్యాగానికయినా సంసిద్దులె ఉన్నారనీ 

అన్నాను. ఇంతవరకూ వారి మనోభావాలన్నీ భయోత్సాతం కలిగించే 
(ప్రస్తుత రాజ్యవిధానంలో అజగ(ద్రొక్కబడి ఉన్నాయనీ, స్వాతం (త్యం 
కోసం సాగనున్న అహింసాత్మక ళా.తి సమరంఠో కూడా హింసా 
కాండ (ప్రయోగించడానికి వెనుదీయని మన స్పత్వంతో పాలకులున్నా 
రనీ గుర్తు చేశాను. నా దేశీయుల సరిస్టితి నాకు ఆమూల్మాగం తెలుసు 
ననీ, వారు ఆత్మ సాక్షిగా ఒక నిశ్చయానికి వచ్చినప్పుడు పర్య 

వసానాలను లెక్క_చెయ్యకుండా ఎటువంటి త్యాగాలకయినా సిద్ధబడగల 

రనీ విశదం చేశాను. దేశీయులందరూ ఈ సమరంలో దుర్మరణాల 
పాలయినా కోట్లాదిగా ఉన్నవారి ఆత్మలు స్త “బక్క_వాని' పక్కనే ఉండి, 

ఆయన ఆజ్ఞల (ప్రకారం వర్తిసాయని స్పష్టం చేళాను. ఇదే ధోరణిలో 

. అనాటి నా ఉపన్యాసం ముగించాను. 

ఆ అసెంబ్లీ (పాంగణం, నిజంగా, స్త్రీ పురుషులకూ, చిన్నల కూ 

పెద్దలకూ, యానన్మందికీ (పటోధం కలు గజేయడానికి నాకెంతో ఉప 

కరీంచింది. దేశీయులంతా ఒక్కుుమ్మడిసి క్రమశిక్షణతో ఒక్క (తాటి 

మీద నడుసూ, దేశంలో ఆంగ్రేయ ప్రభుత్వాన్ని సాగనియ్యకుండా 
ముందడుగు. వేయవలసి ఉన్నదని (పబోధం చేశాను. ఈ అసెంబ్లి 

హాలునుంచి నేను నేరుగా ఉప్పు సత్యా! గహ సమరంలో పాల్గొనడానికి 

ఇల్లాగే వెళ్ళిపోయినా ఆశ్చర్యపడవలసింది ఏమీ ఉండదని నొక్కీవక్కా 
ణిస్తూ ఆనాటి నా ఉపన్యాసాన్ని సొంతం చేశాను, 

రాష్ట9ంయ కాంగెను ఆహ్వానం 

నేను ఈ'ఉపన్యాసం ఇచ్చిన తర్వాతనే మాలవ్యా పండితుడూ, 
ఇతర మెంబర్ల మూ రాజీనామాలిచ్చి, సత్యా(గహ సమర రంగంలో 
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అడుగుపెట్టాం. నా ఆత్మమితుడూ నాయకాగ్రేసరుడూ అయిన 
మాలవ్యా “పండితుడు ఆ క్షణంనుంచీ సమరం సాగించారు. ఢిల్లీ లోనే 

ఎన్నో సభలలో విదేశవస్ర బహిష్క_రణను గురించి చాలాదీమాగానూ, 
శ _క్రిమంతంగానూ ఉపన్యాసాలిచ్చారు. రాజీనామా యిచ్చిన ఇతర 
మి(తులు వారివారి నియోజక వర్గాలకు తరలి వెళ్ళారు. 

గుంటూరులో జరుగనున్న ఆంధభూష్షీీయ కాంగ్రెసు కమిటీ 
మీటింగులో వాల్లొనవలసిందని నాకు పిలుపు వచ్చింది. ఢిల్లీ వదలి 

మదరాసు వెడుతూ దారిలో ఆంధ్రరాష్ట్ర కాంగ్రెసు కమిటీ మీటీంగుకు 

హాజరయ్యాను. ఆ గుంటూరు సభకు మెంబర్లందరూ వచ్చారనే 
అనాలి. వారు సత్యాగహ సమరానికి ఒక జాబితా తయారు చేశారు. 

మిత్రుడు దేశభ క్ర కొండ వెంకటప్పయ్య, ఇతర [ప్రముఖులు ఆ సభకు 
హాజరయ్యారు. ఆ కాగితంమీవ మొదటి అంకెని విడిచి తక్కిన అన్ని 

అంకెలకూ ఎదుట సంతకాలు చేయబడ్డాయి. ఆ మొదటిస్థానం మాత్రం 
అల్లా ఖాళీగా ఉంచబడింది. వందన “పురన్సరంగా నాకు వదలిన ఆ 
వదలిన ఆ (పథమ స్థానంలో నేను సంతకం పెట్టాను. 

మా సత్యాగహ పథకం 
ఆం(ధనాయకు లంతా ఈ ఉప్పుసత్యాగహాన్ని విజయవంతంగా 

సాగించడం ఎల్లాగని (ప్రక్నించారు. అక్కడ జేరిన వారిలో చాలా 
మంది, సముద్రపు నీటిని ఒకరి తర్వాత ఒకరు మరగబెట్టి ఉప్పు 
చేయడానికి పయత్నించినంత మాత్రాన జయం సాధ్యం కాదన్న అభి 

ప్రాయం వెల్లడించారు. మేము కొంత తర్జనభర్హన చేసి ఒక పథకం 
వేశాం, 

ఆ పథకం (ప్రకారం ఉద్యమం, ఆరంభంలో కాకపోయినా, 

కొంతవరకూ సాగేసరికి మాంచి రసకందాయపు పట్టులో పడుతుందని 
నిశృయించాం. సము(ద్రప్పటొడ్డున ఉన్న మా సొంత పొలాలలో మళ్ళు 

గట్టి సమ్ముద్ర జలాన్ని ఆ మళ్ళలోకి మళ్ళించి ఉప్పు పండించాలని 
నిశ్చయించాం. (ప్రభుత్వంవారి ఉప్పు గిడ్డంగుల పై దాడి చేద్దాం అనీ, 
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వీలునుబట్టి ఎవరికి వారే నీటిని మరగబెట్టి ఉప్పును తయారు చేయాలనీ 
నిశక్సయించాం. 

అలాయిదాగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిశ్చయించుకున్నాక నేను 

చెన్నపట్నం వెళ్ళాను. ఈ ఉప్పుసత్యాగహాన్ని గురించి కలాన్నింకా 

సాగించేలోపల, 1928.29 లలో జరిగిన ఇతర సంఘటనలను గురించి 

కూడా కాస్త చర్చిద్దాం. 

ఆం|ధుల కాంగగెసు ఆశయ సాధన 

కలకత్తా కాంగెనులో కల్లు, సారా అమ్మకాలను నిషేధించా 

లనీ; విదేశ వస్తు బహిష్కరణ చెయ్యాలనీ; కేంద్రంలోనూ, రాష్ట్రాల 

లోనూ ఉన్న శౌసన సభ్యు లందరూ నిర్మాణాత్మక కార్యక్రమ విధా 

నౌల పట్ట ఆస చూపొలనీ; కాంగను మెంబర్ల ను ఏరివిగా 

జేర్నుకోవాల సీ; అంటరానితనం మంట గలపాలనీ; స్వచ్చంద సెవ 

కులకు “పిలుపు పంపి, వారిని సరి అయిన పద్దతులమీద తయ్యారు 

చెయ్యాలనీ; (గామ పునర్నిర్మాణానికీ, కష్టజీవుల సంఘాల స్థాపన 

గట్టిగా కృషి చెయ్యాలనీ _ తీర్మానించాము. 

ఈ ఆశయాలను అమల్లో పెట్టడం విషయంలో ఎంతో ఉత్సాహం 

చూపబడింది. ఆంద దేశంలో ఒక్కొక్క ఆశయ సాధనకీ ఒకొక్క 
సంఘం ఎర్పరచబడింది. (ప్రజలు కాంగెనులో చేరినా చేరక పోయినా, 

నిర్మాణాత్మక కృషిలో వారు ఎప్పుడూ కాంగైసుకు దన్నుగానే ఉండే 
వారు. మత సామరస్యం సాధించడానికి కొందరు వ్యక్తులు తంటాలు 

పడ్డా, వారి ప్రయత్నాలు ఆపే ఫలవంతం కాలేదు. ప్రజలలో చాలా 

మంది స్వాతంత్య్ర ఫలసిద్దికోసం కాంగనుకు ఎప్పుడూ అండగా 

నిలుస్తూ, పిలుపు వచ్చిన వెంటనే రంగంలో ఉరకడానికీ సిద్దంగా 

ఉంటూండేవారు. 

ఆంధ్ర దేశంలోని అన్ని జిల్లాలూ, తాలూకాలూ పదేపదే తిర 

గడంలో, నేను ఒకే ఒక సంగతి (గహించాను. ఈ రాష్ట్రంలోని (పతి 

మండలం, (ప్రతి (గామం నాదేననీ, (పతి వ్యక్తీ నా వాజేననీ, నేను 

ఎప్పుడూ వాళ్ళవాడనే ననే భావం నాకు కలిగింది. ఆంధ అంతే (ప్రకాశం, 
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(ప్రకాశం అంకె ఆం|ధ అన్న స్ధాయికి నా రాష్ట్రయులూ, నేనూ వచ్చేశాం 

అన్నమాట! సుమారు కరవై “సంవత్సరాలపాటు రాష్ట్రీయ కౌంగెను 

సంఘ అధ్యక్ష గా సొనం వహించి ఉండడాన్ని, రాష్ట్రయులందరి ఆదరాభి 

మానాలను పూర్తి “రగా సంపాదింపగలిగా నన్నమాట! నేరుగా వారంద 

రితోనూ కలిసి పోవడమనేది నా హృదయంలోనేగాదు, నా రక్తంలోనే 
ఉందన్న మాట. 

రెతుల ఆందోళనకి నాయకత్వం 

1927.30 ల మధ్య మూడు సంవత్సరాలలోనూ రీసెటిల్మెంట్ 

అన్న (ప్రాతిపదికమీద (ప్రభుత్వంవారు భూమి శిస్తు విధానపు (త్రాళ్ళను 

బిగించడం తథ్యంగా కనిపించింది. ముఖ్యంగా నా నియోజకవర్గంలో, 
ఆ కృష్ణా గోదావరీ మండలాలలొ అటువంటి పని జరిగే సూచన కని 

పించింది. అప్పట్లో ః పీ, జి సొల్చ్స్వ 5 (P., 6. Holdsworth) 

"స్పెషల్ సెటిటమైంట్. ఆపీసరుగా ఉండేవాడు. దర్శ్మిలా 1989 లో 

నేను, కాంగెను పాలనలో, రెవెన్యూ మంత్రిగా వ్యవహరించినప్పుడు, 

ఈ హోల్డ్స్వ ర్ నా (క్రింద కార్యదర్శిగా పనిచేశాడు. 

కాం.గెస్ఫూ, నాబోటి కార్యోత్సాహులం (పజాకేమానికి సంబం 

ధించిన వివిధ కార్యాలలో నిమగ్నుల మయ్యాం,. కౌంగెసు కార్య 

క్రమానికీ మా పనికీ అంత సంబంధం లేకపోయినా, (ప్రజా క్షేమానికి 
సంబంధించిన ఎన్నో కార్యాలు మేం చేపట్టవలసి వచ్చింది. రీసెటి 

ల్మెంటు సేరున భూమి శిస్తు పెంచితే రైతులు ఇబ్బందుల పాలవుతారు 

కనుక్క (ప్రజలకు రక్షణ ఇవ్వడం కాం(గసువారి కర్తవ్యంగా భావించి, 

రాష్ట్రీయ కాం(గైసు అధ్యకుడుగా నేను ఈ విషయంలో పూనుకోవలసి 
వచ్చింది. 

మదరాసు శాసన సభవారు అప్పటి ద్వంద్వ. (పభుత్వ విధానా 

నికి అనుగుణంగా, ఒక మం|తిగారి ఆధిపత్యాన, ఈ విషయాలు పరి 

శీరించడానికిగాను, ఒక ఉప సంఘాన్ని ఏర్పరచారు. అస్పుడు అధి 

కారంలో ఉన్న జస్టిస్ పార్టీవారికీ, కాంగ్రెసు వారికీ ఎప్పుడూ చుక్కె 
దురేగా! అందుచేత, వారి విచారణ సంఘంతోపాటు మా రాష్ట్రీయ 
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కార్యగెను సంఘంవారు కూడా తమకొక (ప్రత్యేక నివేదిక కోసం, 
ఒక ఉప సంఘాన్ని నియమించారు. 

ఆ శాసన సభ కమిటీవారి తుది అభిప్రాయాలు ఎల్లా ఉంటాయో, 
వారు ఏ దృక్పథంతో ఈ విషయాలు పరిశీలిసారో అంతు చిక్క_లేదు.ఆ . 
మం(తులు ఏ విధంగానూ (ప్రజలకు బాధ్యులు కాగు. వారి ఆలోచనలు 

(సజా సహకారం కాంక్షించేవిగా ఉంటా యనుకోవడానికి వీలులేదు. 
రెవెన్యూ శాఖ, కార్యనిర్వాహకవర్షపు సలహాదారుగా ఉన్న కాంప్బెల్ 

(Compbell)m8 చేతిలో, ఒక (ప్రత్యేక విషయంగా ఉండేది. ఆ 

కమిటీ చె చెర్మన్ అధి పాయంతోగాని, ఆ ముగ్గురు మంతుల అభి 

ప్రాయంతోగాని (వారి అభిప్రాయం అనుకూలంగా ఉన్నా, రెవెన్యూ 
మెంబరుగాని, (పభుశ్వం తాలూకు రిజర్వుడు సెక్షన్ వారుగాని ఏకీ 

భవించ నవనరంలేదు. అసలు, వారి అభిప్రాయాలను వీరు ఏ విధం 

గానూ పట్టించుకో నవసరం లేదు. 

కాంగసు సంఘ నివేదిక 
రై తుల పరిస్థితి చాలా అగమ్యగోచరంగా ఉంది, అప్పటికే 

వారు భరించరాని పన్నులు చెల్లి ౦చవలనిన స్టితిలో ఉంటూ, అప్పులలో 

మునిగి ఉన్నారు. ఎప్పటి కయినా. ఆ బుకాలనుంచి బయటపడి, 

భూమికి నిజమైన హక్కు-దార్హ య్యే అవకాశం ఏ మా(తం ఉన్నట్లు లేదు, 
ఆ కమిటీవారి | విచారణ సమ(గంగా లేదు. అంతకంటె మా కాం(గెసు 

సంఘంవారి నివేదిక ఎంతో సమ(గంగానూ, విమర్శనాత్మకంగానూ ఉంది, 

నేను నా నియోజకవర్గంలోని మూడు జిల్లాలలోనూ (గామ 

(గామానికీ వెళ్ళి పరిస్తితులు సమగంగా (గహించాను. వ్యవసాయపు 

పెట్టుబడులూ, వ్యవసాయానికయ్యే ఇతర ఖర్చులూ, ఫలసాయంవల్ల 

వచ్చే ఆదాయమూ సపరిశీలి సే "సై, రైతులకి ఖర్చులు ఫోగా వారి కుటుంబి 

పోషజకి సరిపోయేపొాటి ధనం కూడా మిగలడం లేదని తేలింది. 

ఆ సెటిల్మెంట్ ఆఫీసరుగారు వ్యవసాయపు ఖర్చులు నిర్దారణ 

చేయడానికి అవలంబించిన పద్ధతి గమని సే సే, ఆ లెక్కలు సక్రమ మయి 

నవి కాదని, తేలింది. అక్రమ పద్దతిగా పిన ఆ లెక్కలు చూసె, 
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రై తుకు వ్యవనాయాది ఖర్చులుపోను మంచి ఆదాయం లభిస్తోందని 

ఇంకా ఏవయినా పన్నులు వెయ్యవలిసివ సే , అతనికి కష్టంగాని న్ నష్టం 

గాని ఉండదనీ తేలుతూంది. 

అందువల్ల మా తంటాలన్నీ ఆ సెటిల్మెంట్ ఆఫీసరుగారి రిపోర్డు 

(పభుత్వంవారు త్రోసిప్పచ్చేటట్లు చెయ్యాలని, 

ఘనంగా సాగిన మా అలజడి సత్సలితాలనే యిచ్చింది. అధి 

కంగా విధించబడివ పన్నులు ఏ పరిస్థితిలోనూ, ఎంత మా(త్రం చెల్లించ 
మని రెతులు నొక్కి వక్కాణించారు. పింఛను పుచ్చుకుని వెళ్ళి 

పోయిన తర్వాతకూడా గవర్నర్గా పనిచేసి విరమించిన విల్లి ంగ్డన్ 
(ప్రభువు టోటివారికి మరపురాని విధంగా సాగిన మా గుంటూరు పన్నుల 

నిరాకరణ ఉద్యమం మదరాసు గవర్నమెంట్వారు లోగడ రుచిచూసే 
ఉన్నారు. 

పెంచిన పన్నుల వాయిదా 

పరిసర జిల్లాలవారు కూడా అనాడు చూపించిన అభిమానం, 

వగ గె రాలన్నీ (గ్రపాంచిన మద్రాసు (ప్రభుత్వంవారు ఈ రీసెటిల్మెంట్ 

విషయంలో మిగిలిన కార్య(క్రమం యావత్తూ విరమించుకున్నారు. 

ఆ సెటిల్ మెంట్ ఆఫీసరు సూచన (ప్రకారం, ఏటా 17 లక్షల రూపా 
యల అదనపు అదాయం వస్తుంది. కాని దాని వసూలు మా ఆందోళన 

ఫలితంగా నాలుగు సంవత్సరాలపాటు వాయిదా పడింది. 

నేను కేంద్ర శాసన నభా సభ్యుడుగా ఉంటూన్న రోజులలో 

సేకరించిన ఈ సమాచారమంతా (ప్రజల్ని. (ప్రత్యక్ష చర్యకి తయారు 
చెయ్యడానికి ఉపకరించింది. మదరాసు (ప్రభుత్వంవారు వేసిన అదనపు 
పన్నులు ఆపు చెయ్యడానికీ ఉపకరించింది. 

ఈ విషయంలో నేను చాలాసార్లు కాంప్బెల్ను కలుసుకున్నాను. 
గవర్నమెంట్ ఒ చ్రిడి చేస్తే , [ప్రజలు పన్నుల నిరాకరణకి సిద్దం 

అవడానికి సావకాశం ఉన్నదని కాంప్బెల్ ను నమ్మించ గలిగాను. ఈ 

“విషయం నేను కేవలం కాం(గెను నాయకుడిగా మాత్రమేగాక, కేంద. 
శాసన సభా సభ్యుడిగా కూడా నమ్మకంగా చెప్పగలనని హెచ్చరిక ' 
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దేశాను. రెతు లందరూ కట్టుగా ఒకే మాటమీద నిలబడి ఉండడం 

గమనించిన (సభుత్వంవారు, “192 వరకూ అమలు పరచమని అదనప్ప 

సన్నులు వాయిదా వేయవలపివచ్చింది. 

ఆ రోజులలోనే గాంధీగారు రౌండు పేబిల్ కాన్బ రెన్స్నుంచి 

తిరిగి రావడమూ, ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని, ఒక అపసవ్యప్ప 

సాకుతో, నన్నూ, ఇంకా కొంతమంది మితులనూ [ప్రభుత్వంవారు 

అరెస్టు చేయడం జరిగింది. పెంచిన పన్నుల రద్దు చేయకపోయినా, 

(ప్రభుత్వానికి వాటిని వసూలు చేయగల దమ్ము లేకపోయింది. | 

ఈ (ప్రకారంగా తమ నాయకులయందు భక్తి (ప్రపత్త తులుగల 

'ఆం|ధ (పజానీకం, ఆ నాయకులపట్ల విశ్వాసంతో (ప్రవర్తించి, తమ 

మీద [పభుత్వం విధించిన హెద్సు పన్నుల బాధనుంచి తమకు తాము 

గానే విము కులయ్యారు, ఈ సందర్భంలో వారు కాం్యగెసు ఆధిష్ఞాన 

వర్లంవారి సహాయంగాని, దేశంలోని ఇతర (ప్రఖ్యాత నాయకుల 
నహకారంగాని వాంఛించలేదు. 

లాహోరు కాంగెస్ తిర్మానానుసారంగా కేంద, రాష్ట య 

శాసన సభలలోని కాంగెసు సభ్యులందరూ ఏక(గివంగా వారి వారి 

సభ్యత్వాలకు రాజీనామాలిచ్చి యుద్దానికి సిద్దమయ్యారు. యావత్తు 
భారత దేశంలోనూ నడచిన ఆ ఉప్పు సత్యా గహపు చర్నిత (ప్రపంచ 

చర్మితకే తలమానిక మయింది. (ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ జరిగిన సంఘటన 
అన్నీ రాబోవు తరాలవారి ప్రయోజనం కోసం సరిగా రికార్డు చేసి ఉంచ. 

వలసిన బాధ్యత చరిత్రకారుల భుజస్క_ం౦ధాలమీద ఉంది. 

దక్షిణాదిని ఉప్పు సత్యాగ్రహం 
నేను వట్నంచేశేసరికి మదరాను పరిస్టితి చాలా నిర్జీవంగా కనబడింది. 

శవం వెళ్ళిన కొంపలా కళా విహీనంగా ఉంది ఆ మహాపట్నం. ఆ 

పరిస్టితిలో నాకు రెండే రెండు గొంతుకలు వినబడ్డాయి: ఒక గొంతుక. 
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గద్దె రంగయ్యనాయుడిద్కి రెండవది పి, ఎస్. భాష్యం చెట్టిది, వారు 

ఉభయులూ ఉస్పు నత్యాగ్రహన్ని గురిం ది (పవోధం చే స్తున్నారు. ఆ 

(ప్రబౌ ధాలను గురించి ఉన్న చిన్న రిపోర్టులు "పేపర్ల లో అక్కడక్కడ 

ఏ మారుమూలో కనబడేవి. 

తంజావూరు జిల్లాలో వేదారణ్యం [గామంనుంచి రాజగోపాలా 

చారిగారు ఉద్యమం నడపనున్నారని విన్నాను. మదరాసు వాతావర 

తాన్ని పరిశీలించిన ఆచారిగారికి అక్కడి పరిస్థితులు సత్యాగ్రహ సమ 

రానికి అనుకూలంగా లేవని తోచినట్లుంది. అదే అభిపాయం ఆ పుర 

వాసులలో చాలా మందికి ఉన్నట్లు (గహించాను. మదరాసు మేయరు 

సత్యా_గహంపట్ల వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు, 

“పాందూ”ప్మత్రిక అనుకూలంగా లేదు. నా సంపాదకత్వాన నడు 
సూన్న " స్వరాజ్య షత్రిక, కృపానిద భాసా సుబ్బారావు మ్మాతం 

- ఎలాగయితే నేం కాం్యగెసు తత్వం, కాంగెసు కార్యక్రమ విధానాలపట్ల 

హనం చూపగలిగారు. ఆ పట్నంలో ఉన్న ఆ కొద్దిపాటి కాం(గెసు 

నాయకుల పరిస్టితి అల్లా ఉన్నా, నాకు మాతం (పజా హృదయం 

కాం[గసు వై పె మొగ్గి ఉందనీ, ఉద్యమానికి మంచి (పోత్సాహం 

లభించి అది విజయనంతం అవుతుందని గట్టి నమ్మకమే, 

1921 లో స్థాపించబడింది లగాయితు నాచే నడపబడుతూన్న 
“స్వరాజ్య” పత్రిక యో పది సంవత్సరాలలోనూ నిరాటంకంగా, కాం 
సుకు అనుకూలంగా, నిర్బీతితో (ప్రచారం చేస్తూ, చిన్నలకీ _ పెద్దలకీ, 
అజ్ఞానులకీ _ విజ్ఞానులకీ కూడా కావలసిన (పబోధాన్ని సమకూరుస్తూనే 

ఉంది. మా వశ్రకని అతివాద పష్మతికగానే జమకట్టి (తోపిపారేసేవారు. 

సై మన్ కమిషన్ వారు పట్నానికి వచ్చిన ఆ రెండు సందర్భాలలోనూ 

(1928, 29) మద్రాసు పౌరులు యానన్మందీ ఒరే (తాటిమీదా, ఒకే 
మాటమీదా ఉంటూ, కౌర్యగెసు ఆదెళాన్ని ఎల్లా పాటించారో అందరూ 
ఎరిగిన దే. 

మదరాసు (పజానీకాన్నీ, వారి హృదయాన్నీ నేను 1921 నుంచీ 

"కేవలం ఒక రాజకీయ వే త్రగా మాత్రమె (గహించలేదు; 1907 నుంచీ 

U 



ఎ సవ 
వ. 

460 నా జీవిత యాత 

ఒక (పథ్యాత న్యాయవాదిగా కూడా వారి హృదయం నాకు నువిదితమే, 

అందువల్ల నే నాకు మద్రాసు పొరులయందు అఖండ విశ్వాసం ఉంది, 
దానికి కోడుగా, నాకు చౌలా సన్నిహతులయిన మ్నితులతోనూ, హద 

యాంతరాలలో కౌం్యగెసు పై అభిమానం గల ఇతర నాయకా(గగణ్యు 

లతోనూ సం(పతించి మరీ కార్యరంగంలో (వవేశించాను. ముందుగా 

వాలంటీర్ల మకాములకు, వారికి శిక్షణ ఇవ్వడానికీ వీలుగా ఉండే తావు 
కోసం అన్వేషణ ఆరంభించాము. 

ఉదయవన౦ క్యాంపు 
లోగడ పంజాబులో గురుకాబాగ్ క్యాంపును గురించీ, అనాటి 

నా అనుభవాలను గురించీ అప్పుడు కలిగిన అభిపాయాలను గురించీ 
విశదంగా తెలియజేసే ఉన్నాను. ఆ అనుభవాలను పురస్కరించుకుని 
సమ్మగమయిన, పరిపూర్ణమయిన క్యాంపును నడపడానికి వలసిన ఒక 

సువిశాలమయిన బంగళా కోసం మద్రాసులోని పేటలన్నీ గాలించాం. 
ఇటువంటి (ప్రభుత్వ వ్యతిరేక చర్యకు బ్రావరంగా జాగా యివ్వడానికి 
చాలామంది భయపడ్డారు. 

మెలాపూరులో ఉన్న “ఉదయవనం నిల్లింగ్స్' అనే ఒక విశాల 
భవనం కాళీగా ఉన్న సంగతి తెలుసుకుని, ఆ భవనం యజమానిని ' 

కలుసుకోవడానికి స్వయంగా నేనే బయల్టేరాను. ఆయనకీ ఏవేవో 
భయాలు, నంకోచాలూ ఉన్నా, నెలకి రండు వందలు అద్దె (క్రింద 
యిసానని అనడాన్ని, కొంచెం మెత్తబడ్డాడు. వాతమూలికమయిన 

అగ్మెంట్ల యిన తర్వాత, అడ్వాన్సు ఇచ్చి, ఆ బిలింగును మా ఆదీనం 

లోనికి తీసుకున్నాం. అది బాగా విశాలమయిన భవంతి కాకపోయినా, 

దానికి మాడంత స్తు లున్నాయి. ఇంటి ఆవరణలో ఉన్న ఖాళీ జాగా 
వాలంటీర్ల కి (కెయినింగ్ ఇవ్వడానికి సుమారుగా సరిపోతుంది. 

వాలంటీర్ల కోసం నేనొక విజ్ఞ ప్రి జేళాను. (శ్రీమతి దుర్గాబాయి 

. ఆధీనంలో ఆ సంస నడప దలచాము" "పట్నంలో పబ్లిక్ మీటింగ్ 3 పాకే 

లోపల, జిల్లాలవారీగా జరుగుతూన్న ఏర్పాట్లను చూడడానికి బయ 

బ్రేఠాను, 
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ఆంధ రాష్ట్రంలో (ప్రతిజిల్లాలోనూ లీడర్హకూ, వర్కర్ల కా 
ఎప్పుడూ లోటులేదు. సహకార నిరాకరణ ఉద్యమం ఆరంభించిన 

నాటినుంచి ఆంధ రాష్ట్రంలో నాయకులకి ఎప్పుడూ కొరత రాలేదు. 

అప్పటి కప్పుడే గడచిన, ఏడు సంవత్సరాలుగా మేమంతా నీళ్లల్లో 

కయినా, నిప్పులలో కయినా సరే, దూకడానికి సిద్దమయ్యె ఉన్నాం. 

కాం(గెసు కమిటీలుగాని, క కౌం్యగెసు వర్కర్లుగాని సవ్యంగా పనిచేస్తు 

న్నారా=లేదా అన్న విచారం నా కెప్పుడూ లేదు. 

మన రాష్ట్రంలో (పజలు అవసరం వచ్చినప్పుడు ముందుకు 

వసారన్నది ఎప్పుడూ అబద్ధం కాలేదు. మనవాళ్ల ఆరితేరిన చిచ్చర 
పిడుగులే అమిన్నా శాంతి సమక విధానంపట్ల కాగి చల్లారిన పాలు. 

1921 నాటి శానన ధిక్కార సంరంభంలోనూ, 1922 లో గుంటూరు 

పన్నుల నిరాకరణ ఉద్యమంలోనూ, సైమన్ కమిషన్ బహిష్కరణ 

విషయంలోనూ, శాసన ధిక్కార సంరంభాలలోనూ మనవాళ్ళు విజ 

యాలు సాధించిన యోధులే. 

కాల వ్యవధిలేని కారణంగా, జిల్లాలకు ఉరుకులమీద వెడుతూ, 
(ప్రజలలోని ఉత్సాహాన్నీ, వారికి ఉన్న పట్టుదలని (గవాంచగలిగాను. 

నిమిషాలమీద అన్ని జల్తాలవారూ, ఎల్లా 'ఎల్లా పదకాలమీద పదకాలు 

వేసుకుని, ఈ ఉప్పు నత్యాగహాోనికి 'సన్నద్దులవుతూ ఉన్న నీ 

(గహాంచాను 

ఆం|ధ పతి9కా సంపాదకులూ. యజమానులూ అయిన దేఖో 

ధ్రారక కాశీనాధుని నాగేశ్వరరావు పంతులుగారు నేను ఢిల్లీనుంచి వచ్చే 
సాటికి పట్నంలో తాము ఏ విధంగా కార్యభారం వహించాలో, ఏం 
చెయ్యాలో కూడా అంతు చిక్కని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. పట్నంలో 

అనువయిన వాతావరణం లేదనే ఆయనా తలచారు. ఆయన బందరుకో, 

గుంటూరుకో వెళ్ళి, డా|! పట్టాభి సీతారామయ్యగారితోటో, దేశభ ర్త 

కొండ వెంకటప్పయ్యగారితోటో కలిపి యెమయినా చేద్దాం అని అను 

కున్నారు... ఆయన బందరూ, గుంటూరూ కూడా వెళ్ళి, ఈ సంరంభా 
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౨కి వారు ఏ విధానాలు అవలంచించ నున్నారో తెలుసుకునా రు. నేను 

పట్నం చేరేసరికి వారు ఆ జిల్లాలలో పర్యటి స్తున్నారు. 

నేను కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలలో పర్యటించాను. బందరులో. 

కృష్ణాజిల్లా అన్ని “శాలూకాలనుంచి వచ్చి పాల్గొన వాలంటీర్ల ఏడుదుల 

కోసమూ, వారికి చేయవలసిన భోజనాది “సదుపాయాల” కోసమూ 

(బ్రహ్మాండమయిన ఏర్పాట్లు జరిగాయి. మా విజయాన్ని గురించి నాకు 

నమ్మకం మరింత దృఢమయింది. 

బందరులో ఉప్పు పొట్టాల అమ్మకం 

బందరులో ఉన్న సరిస్టితులు గమనిస్తూన్న సందర్భంలో 

అప్పుడే అక్క-డ సత్యాగ్రహ సమరం ఆరంభం అయిందని (గహిం 

చాను. వాలంటీరు తయారుచేసిన చిన్నచిన్న ఉప్పుపొట్లాలు బహిరంగ 

సభలలో అమ్మడ్ం జరిగింది. జరుగుకూన్న నమర విధానంలో పోలీ. 
సులు ఏమీ కలుగజేనుకోవడం లేదు. అక్కడ సముద్రతీరంలో కొన్ని 
పల్లపు ప్రాంతాలలో సముద్రపునీరు కెకటాలుగా వచ్చి ఎండ పేడిమికి 
ఎండి ఉప్పు బిళ్ళలు బిళ్ళలుగా ఆ నీటిపై అచ్చు కడుతోందని, అదే 

(ప్రకారం ఎండ తాపానికి తయారయ్యే . ఉప్పుగల్లులు ఏరడానికే గాంధి 

గారు “దండీికి బయల్లే రారనీ (గహించాను. 

పోలీసులు ఏవిధమయిన చర్య తీసుకోని కారణంగా నేను 

కొంతమంది మితులతో కలిసి, కారులో ఆ (ప్రాంతాలకు వెళ్ళి, అచ్చట 
స్వభావ సిద్ధంగా తయారవుతూన్న ఉప్పు గల్లులను పెద్ద ఎత్తున పోగు 

జేళాను. నేను నాలుగైదు వేలు జేసే నాయుడిగారి సొంత కారులో 

బయల్దేరాను. నాతో కొంతమంది వర్కర్లున్నారు. వారిలో బోంబే 
క్రానికల్ పత్రికలో ప నిచేస్తూన్న క్ర సే సుబ్బారావు కూడా ఉన్నాడు. 

ఆ భూములు ఊరికి సాలుగె దు మళ్ల దూరంలో ఉన్నాయి, దారి పొడు 

గునా వాలంటీర్ల క్యాంప్లు ఉన్నాయి. కొంతమంది వాలంటీర్లు మా 

కారును వెంబడించారు. అక్కడ సుమారు వెయ్యిమంది వాలంటీర్లు 

ఈ ఉస్పుగల్లులను ఏరుతున్నారు. | 
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వీరందరితో కలసి ఆ ప్రాంతానికి నేను వెళ్ళడ మన్నది ఒక 
అలజడిని లేవతీసింది. మేము ఆ నీటిలో దిగి సుమారు రెండు బస్తాల 

ఉప్పును సేకరించాము. ఆ రెండు బసాల ఉప్పూ కారులో వేసుకుని 

వెనక్కి. బందరు వెళ్ళాము. పోలీసువారు ఆ కారునీ, ఆ రెండు బస్తాల 

ఉస్పునె గాక మాలో కొందరినయినా నిర్బంధిసారని తలచాను. కాని 
నా ప్రయాణమూ, ఉప్పును (ప్రోగుజేసుకు రావడమూ అన్నవి ముందుగా 

అనుకోని పను లవడాన్ని వారికి ఆశ్చర్యం కలు గజేసినా, అవసర 

చర్యలు తీసుకోవడానికి అవకాశం లేకపోయింది. 

గుంటూరులో ఉప్పు తయారి 

తిరిగి వచ్చి; తెచ్చిన ఉప్పు పెద్ద పెద్ద మొ తాలుగానే ఊళ్లో 

పంచి పెట్టించి, నేను బెజవాడ మీదుగా గుంటూరు వెళ్ళడానికి కలె 

కా_ను, “నేను రెలులో ఉండగానే ఏ సే సెషన్లో నయినా అరెస్టు 

కావచ్చునని వారంతా భావించారు, అటువంటిదేమీ జరక్కు.ండానే నే శీను 

గుంటూరు వెళ్ళి, అక్కడ కౌం(గసు వర్కర్లు. సము(దపు సీరు 

. మరగబెట్టి ఉస్పు చెయ్యడం గమనించాను. 'అప్పటికీ గుంటూరు 

పోలీసులు కూడా ఏవిధమయిన చర్యా తీనుకోలేదు. అక్కడి మిత్రులతో 

నేను బందరులో చేసిన చేతలను వివరించి చెప్పి ఆ జి ల్లావారు ఎల్లా 

పోరాటానికి ఉద్రిక్తులయి తయ్యారుగా ఉన్నారో వివరించాను. ప్రోఫ్రీ 
సులు ఈ వేళ యేమీ చేయకపోయినా, వారు అలా చూసూ కూర్చో 
డానికి తావు లేదనీ, ఈవేశగాకుంటె రేపయినా వారు అరెస్టు చెయ్యక 
తప్పదని వివరించాను. 

దెవరాంపాడు [గామంలో సమ్ముద్రతీరాన ఉన్న స్వంతభూము 
లలో ఉప్పు సండించమనీ, అక్కడికి 2 మెళ్ళ దూరంలో ఉన్న 

కనపర్తి గామంలో ఉన్న (ప్రభుత్వపు ఉప్పు గిడ్డంగి పై దాడి సలపమనీ 
సలహా యిచ్చి, దేవరాంపాడులో నా కున్న అ కౌ స్త భూమిని వాలం 

టీరు క్యాంపు నడుపుకోవడానికి ఇచ్చాను. మా ఉద్యమానికి బలం 
చేకూరిన కొద్హీ ఆ (గ్రామంలో నెలకొల్పబడిన ఉప్పు సెంటరు చాలా. 
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పెద్దదయింది. గుంటూరులోని మిత్రులతో సంభాషించిన తర్వాత నేన్స 
చెన్నపట్నం వెళ్ళిపోయాను. 

మదరాను పౌరుల ఉత్సాహం 

చెన్నపట్నంలో జరిగిన మొట్టమొదటి నత్యాగ్రపా నభ కోటకు 
ఎదురుగా ఉన్న విశాల మెవానంలో జరిగింది. ఆ మీటింగు నాటికే 

ఉదయవనం క్యాంపు పూర్తిగా నిండిపోయింది. పట్నంనుందీ, పరిసర 
(పాంతాలనుంచేగాక, ఆం(ధ, తమిళ, మలయాళదేశాలనుంచి వచ్చిన 
వారందరితోటీ ఆ క్యాంపు నిండిపోయింది. వాలంటర్లు వచ్చింది లా 

రాష్ట్రం నుంచా, ఈ రాష్ట్రంనుంచా అన్న ప్రక కే మాకు కలుగలేదు. 
ఆ పట్నం రాష్ట్ర మొతానికి ముఖ్యపట్టణం అవడాన్ని, రాష్ట్ర మందలి 
అన్ని (పాంతాలవారికి మార్గం చూపడమే మాపని అని మేము 
భావించాం, వాలంటీర్ల ను పది పదిహేను మందిగల దాచిలుగా విభా 
గించి రోజూ ఒక బాచ్వారు, ఆ స్పరవీధులగుండా తిరగవలపి 
ఉంటుందని నిర్దారణ జేశాం. అందు మొదటి బాచ్ పదిహేనుముంది 
ఏయే రసాలద్వారా ఊరేగాలో కూడా నిర్ణయించాము, 

మొదటి బాచ్ యింకా రెండు రోజులలో బయల్లే రుతుందనగా, 
మొట్టమొదటి బహిరంగ నభ ఏర్పాటయింది. ఇంకా నేను కౌర్మగెను 

వారి ఆశయమూూ వారు చేయదలచిన పని వివరంగా చెప్పకుండానే 
కె. భాష్యమూ, బషీర్ అహమ్మద్ అనే ఇరువురు అడ్వ కేట్లు నా కంటె 
ముందుగా (ప్రజాసమూహాోనికి తమ ఉపన్యాసం వినిపించాలని ఉన్నదని, 
ముందుగా వారిని మాటాడనియ్యవలసిందనీ కోరారు. వారు ఉభయులూ. 
కూడా నన్ను బాగా ఎరిగినవారే, కాని నన్నూ, అక్కడ జేరిన (సజా 

నీకాన్ని పట్నంలో కావలసిన వాతావరణం లేదని ఒప్పించాలని వారి 

ఉపన్యాసంలో వివరించారు. అంతేకాదు, అక్కడ మేము శాసన 

ధిక్కారం చేయబూనడమూ, ఉప్పు చట్టాన్ని వ్యతిరెకించాలని తలచ 
డమూ వృథా శ్రమ అనీ, అందువలన ఆ పట్నంలో అటువంటి 
(ప్రయత్నాలేవీ చెయవద్దనీ నన్ను కోరారు, 



దకిణాదిని ఉప్పు సత్యాగహం 465 

వారి ఉపన్యాసం సాంతం అయ్యాక, ఉన్న పరిస్టితి యావత్తూ 

విశదపరనూ, కాం(గైను పిలుపును (ప్రజలు మన్నించి తీరాలని హెచ్చ 

రించాను. ఆ యిరువురి మితులతోనూ మద్రాసు నగరం సజీవంగానే 

ఉన్నదనీ, అచ్చటి (ప్రజలు ఎటువంటి త్యాగానికయినా సరే సిద్దపడి, 
భారతీయ స్వాతంత్ర్య సమరంలో వారి స్థానాన్ని చర్షిత్రాత్మకం కేసు 

కుంటారసీ మనవి చేశాను. 

ఆ సభలో జనం కనబరచిన ఉత్సాహం అవధులు దాటింది. 

మదరాసు వాతావరణాన్ని గురించి మాటలాడిన ఆ ఇరువురి పెద్దలకూ 

కూడా “మదరాను చాలా ఉత్సాహవంతంగానూ, సజీవంగానూ ఉన్న 

, దన్సీ పట్నం గనుక ఈ పోరాటంలో పాల్గొనకపోతే, భారతదేశ రాజ 
కీయ చర్మ్శితాత్మక పటంనుంచి మదరానుపారే తమ (గామ నామాన్ని 
తుడిచి పారేసినవా రవుతారసీ తేలిపోయింది. 

తరవాత నేను ఉదయవనం క్యాంపును గురించి వివరించి, మనం 
మన ఉద్యమాన్ని (పతిభావంతంగా నడపిస్తూ జయాన్ని సాధించే పర్యం 
తమూ ఆ క్యాంపును నడపవలసి ఉన్నదనీ, అది సవ్యంగా నడిచే బాధ్యత 
యావతూ ప్రజాసీకంపె నే ఉన్నదనీ, దానికి కావలసింది కేవలం 

"ధనం మాత్రమే కాదనీ, తినడానికి కావలసిన వస్తుసముదాయం కూడా 

ఎంతో అవసరమనీ చెప్పాను. 

గురుకాబాగ్లో అకాలి సత్యాగ్రహ సమరం నడచిన తీరూ? 
దానికి కావలసిన వస్తుసముదాయం వాలెల్లా సమకూర్చుకున్న దీ వారి 
వాలంటీరు దళాలలో పెద్ద పెద్ద కుటుంబాలకు చెందిన స్త్రీలూ, పురు 

షులూ, వై ద్యులూ, నర్సులూ మున్నగు వారంతా చేరీ ఎటువంటి 
సేవలు చేసినదీ విశదపరచాను. తుదకు ప్రభుత్వంవారే దారిలోకి వచ్చి, 

అకాలీల హక్కుగా వారి ఆలయ (పవేశానికి బల్లా తప్పని సరిగా 

_ ఓప్పుకోవలసి వచ్చిందీకూడా వివరించాను. 

ఆటువంటి సహకారం మద్రాసు పౌరులనుంచి ఉదయవనం 
క్యాంపుకు ఆశిస్తున్నానసీ చెప్పాను. నేను మాటాడిన తరవాత గద్దె 
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రంగయ్య నాయుడూ, భాష్యం చెట్టి గాల్లేగాక, శ్రీమతి దుర్గాబాయి | 
కూడా ఆ సభలో ఉపన్యపించి ప్రజల సహకారాన్ని కోరారు, f 

ఈ ప్రథమ బహిరంగ సభలో చెసిన వీన్నపాలే (ప్రజల్ని ఊపి 

వేస్కి వారి హృదయాలలో సుస్థిరంగా నాటుకున్నాయి. _ ఉప్పుమీద 

పన్ను వసే (ప్రభుత్య విధానమూ, “విరివిగా లభ్య మయ్యే సమ్ముద్రజలాల 
నుంచీ, దేశంలో పలుచోట్ల ఉన్న ఉప్పు గుంటలనుంచీ నిత్యావసర 

వ స్తువయిన ఉప్పును సంపాదించడానికి కూడా ఎటువంటి అభ్యంత రా 

లను పృభుత్వం కలుగజే స్తున్నది (పజలకి స్పష్టం చెయ్యడం జరిగింది, 

అందువల్ల నె, (ప్రజల హక్కుల రక్షణకే మహాత్మా గాంది ఈ ఉప్పు 

సత్యాగ్శహాన్ని లేవదీశారనీ విశద పరుపబడింది. 

మొదటి జట్టులో దెశొద్రారకుడు 

(ప్రబోధ ఫలితాలు వెంటనే కనబడ్డాయి. కనబడ్డ ఫలితాలు పరి 

ధులు దాటాయి. ఆ మరుసటి రోజునుంవీ భోజన పదార్దాలు విరివిగా 

ఉదయవనం క్యాంప్పకి జేరనారంభించాయి. అలా వచ్చే సష్టయిలు 

రోజుల తోటీ, వారాలతోటీ ఆగలేదు; నెలల తరబడి అలా వస్తూనే 

ఉన్నాయి. మేమంతా జెయిళ్ళకు వెళ్ళినా ఆ సప్త యిలు వస్తూనే ఉన్నాయి! 

1931 లో గాందీ-ఇర్విన్ ఒడంబడికలు సంత కాలయిన దాకా ఆ సప్ష 

యిలు ఆగలేదు. ఆ మీటింగు అయిన తరవాత, నౌ నాయకత్వం (కింద 

సత్యా గ్రహందచేసే మొదటి జట్టులో ఎవరెవరు ఉంటారో వారి; బర్లు వివ. 

రంగా షతికల వారికి అందజేశాం. పట్నంలో (పబోధం, ప్రచారమే 

గాక, అప్పుడే సంరంభం కూడా ఆరంభం అవుతోందన్న సంగతి విన్న 

నాగేశ్వరరావు పంతులుగారు పట్నం జేరుకున్నారు. ఆయన తనపేరు 

కాడా మొదటి జట్టులో చేర్చవలసిందని కోరుతూ "టెలిఫోన్ జేశారు. 
ఆ (ప్రకారం వారిజేరు జేర్చాం. ఆయన వచ్చి మాతో కలిశారు. 

సముుదపు టొడ్డున ఉప్పు పంట | 

(పతి దినమూ ఆవలందించ దలచిన కార్యక్రమం ముందుగానే. 

పత్రికా ముఖానా, ఇతర విధాలా కూడా (ప్రకటించే వారము, ఆనాటి . 
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సత్వా (గ్రహంలో ఎవరెవరు పాల్గొంటున్నారో ముందుగా (పభుత్వం 

వారికీ తెలిపే వారం. ఊరేగింపుగా బయల్లేరి ముఖ్యమయిన ఏథుల 

గుండా నాగి వివిధ (పాంతాలనుచి నము; దప్ప బొడ్డుకు జేరి, ఆ సము 

(ద్రపు సీటితో ఉస్సు జేసేవారు. ఇది ఒక అద్వితీయమైన సంరంభం. 

ఇదియే ఏ విధంగా పరిణమి స్తుందో, ఏ అంత స్తులను అందుకంటుందో 

(ప్రభుత్వం దారికి అవగాహన థాని కారణంగా, పదిహేను దినాలపాటు 

ఏ విధమయిన ఉపదవమూ లేకుండా వాలంటీర్లు పురవీథధుల గుండా 

ఊరేగడమూ వగ రా కార్యక్రమాలన్నీ యథాతథంగా అల్లా అల్లా 

సాగిపోయాయి, 

ఈ పదిహేను రోజులపాటూ నేనూ, నాగేశ్వరరావుగారూ (ప్రతి 

దినమూ ఆనాటి జట్టుతో ఊరేగుతూనే ఉన్నాము. (క్రమ శిక్షణతో 

కూడిన కవాతు, డ్ర్ళ్లు వగ రాలకు అలవాటుపడిన సిపాయిల జట్టువలెనే 

ఉండేది మా జట్టు నడిచే 'క్రమమూ అదీను. మా వాళ్ళూ మార్ఫింగ్ 

సాంగ్స్ పాడేవారు. ఆ పాటలలో (పభుత్వం వారిని సవాలు జే సేవా 

ఉప్పు చట్టాన్ని ఊడ బెరుక దలచాం కాబట్టి, మీరు rene 

ఏమయినా ఉంచే చూసుకోండి అనే “హెచ్చరికగా ఆ పాటలు ౦డేవి. 

ఉద మననం క్యాం పులో జేరిన వాలంటీర్ల లో (ప్రజ్ఞావంతుల మున 

 యువకులుండేవారు. వారు తమ కార్యక్రమం పరిసర (ప్రాంతాలకీ, 
(గామగ్రా గామాలకీ కూడా వి స్తరింపజేశారు,కి కొంతమంది సము(ద జలాలను 

పర్తి పు (పాంతాలకు మళ్ళించడానికి వీఖుగా భూమిని దున్ని, కాలువ 

లేర్చాటుజేసి, సీన్భ మళ్ళించి, ఉస్పు మళ్ళు ఏర్పరచేవారు. మార్చిల 

వలనా అనుదినం ఉండే బహిరంగ సభల వలనా ఈ ఉద్యమం ఆ 15 

రోజులలోనూ శుక్త పక్ష చం్యద్రదింబంగా దినదినాభివృద్ధి జెందింది, పూర్ణ 

త్వాన్ని పొంద గలిగింది. బక వారం పది రోజులయ్యే సరికి ప్రభుత్వం 

వారికి కాస్త వేడెక్కిం౦దిగాని, ఈ ఉద్యమాన్ని అణచడానికి ఏ౦ 

చెయ్యాలి, ఎక్కడ ఏ తీరున ఆరంభించాలి అన్న ఆలోచన తెగలేదు. 

దురాబాయి సన్నద్దత 

రెండవ బహిరంగ నభ కూడా ఆ కోట పరిసరాలలో నే, కోటకు 

ఎదుట ఉన్న వీవీలోనే' ఎర్చరుపబడింది, దానిలోనూ నేనే మాట్లాడాను. 
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తరవాత ట్రిప్పి కేన్ బీచ్లోనూ, ఇతర (ప్రాంతాలలోనూ కూడా సభలు 
జరగడమూ, వాటిలో ఇతర నాయకులూ, వర్క_ర్లూ కూడా మాటలాడ 

డమూ, స్రీలు కూడా (ప్రముఖ పాత వహించడమూ జరిగింది. 

మా తరవాత అరెసుకు సిద్దంగావలసినదని దురాబాయిని నేను 
డు గ 

కోరకపోయినా, అమె అందుకు సంసిద్దమయి, మాతోపాటు అను 

దినమూ ఊరేగింపులలో పారొంటూ, మా తరవాత ఉద్యమాన్ని నడప 

డానికి కావలసిన సాధన సంప త్రి యావత్తూ ఆకళింపుజేసికో నారం 

భించింది. 

రెండవ బహిరంగ సభకి సుమారు లక్షమంది జనం హోజ 

రయ్యారు. మేము ఆ స్థలానికి జేరే లోపల పోలీనువారూ, మిలిటకీ 

వారూ కూడా బహు సంఖ్యాకులుగా రోడ్డు పొడుగునా ఉండడ మెగాక, 

కోట (పాంతంలో మాకు ఎదురు వరనలో వారు అసంఖ్యాకంగా కన 

బడ్డారు. గురాలమీద నవారీ చేస్తూన్న రొతులు (mounted 

sowars) కొంత మందున్నారు. వీరందరూ (ప్రజా రక్షణకోసమే 

పిలిపించబడి ఉంటారనీ, ఏదయినా గలాటా వసే (పకా రక్షణచర్య 

లలో వారు పాల్గొంటారనీ తలచాను. మీటింగు. మధ్యలో చెదర గొప్పే 
ఉద్దేశంతో వారోక్క_డ చేరారని మేము భావించలేదు. 

మిటింగు మధ్యనుంచి రౌతుల స్వారి 

నేను ఉపన్యాసమిస్తున్నాను. ప్రజలు చెప్పినదంతా నిశ్శబ్దంగా 

జ్యాగ తగా వింటున్నారు. హఠాత్తుగా ఆ గుర్రపు రౌతులు ఇసుకలోకి ' 

జోరుగా వచ్చి, గుర్రాలను అదిలిస్తూ, (ప్రకా సమూహం మధ్యనుంచి, 
ఆ చివరనుంచి ఇటు కోట గుమ్మంవరకూ జోరుగా స్వారీ చేసుకుంటూ 

రాజొచ్చారు. కొంతమంది జనం మీదుగా గుర్రాలు వెళ్ళినప్పుడు (ప్రజ 

లలో చెప్పరాని భీతి దిగులూ పుట్టుకొచ్చాయి. ఒక శాంతియుత 

మయిన బహిరంగ సభను చెదర గొట్టడానికే అధికార్లు ఇటువంటి చర్యలు 

తీసుకుంటున్నారని తాము (గ్రహించే లోపలే (పజలు గురాల తొక్కు 
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శ్ళాటకి గురియై ఫీకిల్సి పోవడమూ, చిందర వందరగా అన్ని దిక్కు 
లకూ పారిపో (ప్రయత్నించడమూ సహజమే కదా? 

నా దృష్టి ఆగురపు రౌతుల చర్యలపై కీ మరలించబడింది. ఆ 

గు౯పు దాట్ల మధ్య ఇరుక్కుని దిబ్బలు తిన్న ఒక వ్యక్తిని ఉపన్యాస 

"వేదిక వద్దకు మోసుకుని వచ్చారు. ఆ మనిషిని జనానికి చూపుతూ, 

“ఆగండి! పరుగులె త్త కండి, ఉన్న తావులలోనే కూర్చోండి. భీతి 

చెంది పరుగులు పెడితే, పారిపోయే గుంపులమీదకి మళ్ళించబడిన 

గ్యురాలవల్ల ఇంకా ఎక్కువగా దెబ్బలు తగిలే ప్రమాదం ఉంది సుమా!” 

అని హెచ్చరించాను. (ప్రజలు నిశ్చలంగానూ, శాంతియుతంగానూ 

కూర్చుం కే, వారిమీదకి రావడానికి ఆ అశ్విక దళాల వారికి దమ్ము 
లండవనసీ చెప్పాను. 

తరవాత ఆ “సావర్చు'ను హెచ్చరిస్తూ, “నిజంగా మీకు అలజడి 

కలించి అల్లరి చెయ్యాలి, సభను చెదర గొట్టాలి అనే అభ్నిపాయం 

ఉంటే, దూర దూరంగా అక్కడక్కడ చెదురు మదురుగా కూర్చున్న 

(పజల మీదికి గు రాలను పోనివ్వడం కంచు, నిక్చింతగా కూర్చుని 

ఉన్న ఆ వజానీకం మధ్యనుంచి తిన్నగా, గురాలను అదలించు 

' కుంటూ, మా అందరిపై నుంచి పోసీయడం సబిబని చెప్పాను. 

కొన్ని నిమిషాలపాటు అలా అలజడి కలిగించి, జనంలో ఇద్దరు 
ముగ్గురికి దెబ్బలు తగిలిన తర్వాత, వాళ్ళ ౦తా ఇంకే ఏధమయిన అల్లరి 

లేవదీయకుండా రోడ్లుమీదకి వెళ్ళిపోయారు. ఆ తరవాత సభ సాంతం 

అయింది. 

ఆ ఉపన్యాస వేదికమీద ఉన్న ప్రీలు, కొంత భీతిపుట్లి, సభా 

స్టలిని ఏడిచి వెళ్ళిపోవాలని తలచారు. కాని కొద్ది నిమిషాలలోనే వారు 

శేరుకుని, వారి స్థానాలను వదలకుండా అంటి పెట్టుకునే ఉండిపోయారు. 

ఆ సభకి హాజరయిన జనం పారిపోడానికి (పయత్నించకుండా 

కూర్చుని ఉండడమే మన బలాన్నీ, ఆత్మవిశ్వాసాన్నీ (పభుత్వం 

వారికి (పదర్శించిందనీ, ఆనాటి వారి థై ర్యసాహసాలే అంతిమ విజ 

యానికి దోహద మిసాయనీ ఉద్ధాటించాను. సభలో నిలదొక్కుకుని 
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నిలిచిన స్త్రీలను అభినందించాను. దెబ్బలతో నా వద్దకు తీనుకురాబడిన 
వ్యక్తి, గురం ముందుగా తన చుట్టూ తిరిగి మీదనుంచి గెతిన 

తీరంతా పూర్తిగా వర్జించి, అదృష్టవళాత్తూ తనకు ఆనే దెబ్బలు తగుల 
లేదని వివరించాడు ఆ సంఘటన (ప్రభుత్వం వారి నిరంకుశ కిరాశ్ర 
చర్యలకు వాచవి ఆయింది, 

అబద మయిన మరణవార్త 

| 

1 

ఆ పదిహేను రోజుల లోనూ అనుదినమూ ఊరేగింపులు జపగు 
తూనే ఉన్నాయి, మూడవసారికూడా నేను ఆ కోట ఎదుటఉన్న ఇసుక 
మైదానంలో సభ యేర్భాటుచేసి మాటాడాలని తలపెట్టాను, ఆ సభకి 
చాలామంది జనమే వచ్చారు. అదిన్నీ సరిగా వెనుకటి సభ జరిగిన 
తావులోనే జరుపబడింది. వాలంటీరూ మొదలై న వారు చాలామంది 
తాము చేస్తున్న కృషిని వివరిస్తూ, సముద్రం పొడుగునా అనేక 
ప్రాంతాలలో వారు ఏ విధంగా ఉప్పును తయారుచేస్తున్నది, ఆ సముద్ర 
తీరంలో పది పది హేను మైళ్ళ (సాంతం అంతా వారు ఐ (ప్రకారంగా 
ఆ(క్రమించినద్కీ వారు (క్రమేపీ ఆ పట్నానికి చుట్టుపట్ల ఉన్న సముద్ర 
తీర పాంతాలలోని కుగామాలలోకూడా ఎలా ఉప్పు చట్టాన్ని 
ఎదిరిసూన్నదీ వివరంగా చెప్పారు. 

ఈ మీటింగులో నేను నిలబడి ఉపన్యాసం ఆరంభంచేసే సమ 
యంలో, మశూచితో బాధసడుతూన్న నా రెండవ కుమారుడు మర 
ణించాడన్న వార్త ఎవరో మోసుకొచ్చారు. వాడే గనుక చనిపోయి 
ఉంటే. ఈ సమరంలో మున్ముందుగా (పాఠాలు గోల్పోయింది వాడే 
అవుతాడని అన్నాను. మామూలుగానే నేను నభను నడిపాను. 

_ _ సభానంతరం౦ం ఇంటికి వెశ్ళేసరికి ఆ కుర్రవాడు చనిపోలేదని 
తెలిపింది, వాడు చాలా తీ వంగా దాధపడుతూ మృత్యువువాత పడనున్న 
సమయంలో నా తమ్ముడు డా॥ జానకిరామయ్య వాన్ని రక్షించగలిగా 
డని విన్నాను. మా తమ్ముడు ఆంగ్లేయ వైద్యంలో అఖండ ఖ్యాతి 
గణ్ంచినా దాని పట్ట: కలిగిన విముఖతతో హోమియోపతీ వై ద్యాన్ని 
చేపట్టి, దానిని కుణ్లంగా చదివి, గడ్డుకేసు లెన్నో సాధించి చాలా 
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మందికి (ప్రాణదానం చేయగలిగాడన్న సంగతి లోగడ వివరించే 

ఉన్నాను. 

పరిపాలకులు మాత్రం నన్నూ, నాగేశ్వరరావు సంతులుగారినీ 

అరెస్టు చేసిందాకా ఇతరుల జోలికి పోలేదు. నన్ను జై లులోకి నెక 

వరకూ కాల్పులూ జరపలేదు. . 

[క్రమంగా ఇళ్లల్లానె ఉప్పు పంట 

అల్లా అనుదినమూ సత్యా_గ్రహులు ఎన్నో వీథులమ్మట ఊరే 

గుతూ ఉంపే, వింత చూడడానికి వచ్చిన వేలాది జనులతో వీథులన్నీ కిట 
కిటలాడిపోయేవి. ఆ [ప్రకారం (కొత్తదారులు పట్టిపోతూ అన్ని ముఖ్య 

మయిన పురవీభులనూ కాలినడకన గాలించేశాం. పొందూదేశం మొ త్తం 

మీద మదరాసు సువిశాలమూ, సుదీర్ల మూ అయిన పట్నం. ఆ పదిహేను 

రోజులలోనూ మేము చూడని వీధీగాని, తొక్కని సందుగాని లేదు. 
ఆ (ప్రకారంగా సమ్ముద్రతీ రాన్ని చేరుకుంటూ, పదిమైళ్ళ పొడుగున్న 

ఆ తీరప్ప అన్ని పాంతాలలోనూ ఉప్పు తయారుచేశాం. వేలాది జనం 

తమ సొంత కుండలతోనూ, వంటచెరుకుతోనూ వచ్చి, మాతోపాటు 
ఆయా [ప్రాంతాలలో ఉప్పును తయారుచేసేవారు. 

ఎందరో మిల్లు పనివారు కూడా మాతోపాటు ఉప్పు తయా 
ర్రీలో పాల్గొన్నారు. ఒక రోజున చూశ్తి మిల్లు (పాంతంలో, మము 

ఉప్పు వండడానికి బయల్లైరిన తరుణంలో, మా వెనుకనే వేలాది మిల్లు 

పనివారు వారి వారి కుండలతో ఉప్పు తయారుచేయడానికి సిద్ద 
మయ్యారు. వారిని పారీస్ కార్నర్ (ప్రాంతంలో, పోలీసువారు అటకొ 

యించడమూ, కొంత చికాకు గలుగచేయడమూ సంభవించింది. ఆ 

రోజున కొంత హింసాకాండ జరుగుతుందేమోననీ, ఆ హింసాకాండ 

కారణంగా మా కార్య కమం దెబ్బతినవచ్చుననీ తలిచాం. కాని ఆ నాడు 

ఏమి జరుగలేదు. 

నా భార్యకూడా అప్పుడప్పుడు నాతోపాటు ఈ ఊరేగింపులలో 

పాల్గొ నేది. 
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సదిహేనురోజుల పాటు వరసగా సవాలుచేస్తూ తిరిగినా ఏమీ 

జరగని కారణంగా, నాగేశ్వరరావు పంతులుగారికీ, నాకూ మా మా 

ఇళ్ళ ల్లోనే ఉప్పు చేద్దాం అనే బుద్ధి పుట్టింది, వందలాది జనానికి సంత 
| 

ర్పణ “చెయ్యడానికి పనికివచ్చేటంత' పెద్దవిగా ఉండే గుండిగల్నికొన్నాం, ' 
మామా ఇళ్లల్లో ఉండే ప్మాతలలో కల్లా పెద్ద వాటిని బయటకు తీశాం, 

మా ప్రయత్నాలన్నీ పెద్ద యాగానికో. యజ్ఞానికో అన్నంత జోరుగా 

ఉన్నాయి. 

ఇది యిలా జరుగుతూ ఉండగా ఎస్, వెంక(టామయ్యరు అనే 

ఒక న్యాయవాద మిత్రుడు మా ఇంటికి వచ్చాడు. ఆయన మా గురువు 

గారయిన ఒక (ప్రొఫెసరుగారి కుమారుడు. నేను ఆ సమయంలో మా 
ఇంట్లో ఒక చాప పపై ఒళ్ళు విరుచుకుంటూ పడుకుని ఉన్నాను, ఆయన 

వచ్చి, పోలీనువారు నన్ను త్వరలోనే అరెస్టు చేయనున్నారని తెలియ 

జేశాడు, 

నా అరెస్టు - తంగచ్చి సవాలు 

ఇంతలోనే డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్, కొంతమంది 

పోలీసులతో, మా ఇంటికివచ్చి, మండుతూ ఉన్న ఆ మంటలను ఆర్చి, 
ఆ పొత్రలను స్వాధీనం చేనుకుని నన్ను అరెస్టు చేశాడు, 

ఆ నమయంలో అక్కడ త౦గచ్చియమ్మ అనే ఒక ముసలి 

వాలంటీరు ఉంది. అక్కడ తయారయిన ఉప్పంతా పోసిన ఒక పెద్ద 

పళ్ళెం ఆమె చతిలో వుంది. డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆ పళ్లాన్ని తన 

కిమ్మని అడిగారు. ఆమె వెంటనే, “ఇది నీ సామ్ముకాదు. సముద్ర 

జలంతో కష్టపడి మేము దీనిని తయారు జేనుకున్నాం. ఆయనతోపాటు 

నన్నుకూడా ఎందుకు అరెస్టు చెయ్యవు” అని అడిగింది. ఆమె చేత్రి 

నుంచి ఆయన ఆ పళ్ళాన్ని బలవంతంగా లాక్కున్నాడు. 

నాగేశ్వరరావు పంతులుగారిని కూడా వారి ఇంటివద్ద నిర్బంధం 

లోకి తీసుకున్నారు. డిప్యూటీ కమిషనర్ నన్ను ఆయన కారులోనే 
తీసుకు ని వెళ్ళి, మేజే పట్ గారి ముందు హాజరు పరచాడు. నాకు ఒక 

సంవత్సరం జెయిలు, నాలుగు వందల రూపాయలు జుల్మానా విధించ 
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బడాయి. శిక్ష విధించబడిన వెంటనే నాలుగు వేల రూపాయలు ఖరీదు 

జేసే సర్మికొ త్త కారు జప్ప చేసి తీసుకుపోయారు. నన్ను మదరాసు 

ఉనిపంషరకీలో కొంతకాలం ఉంచారు, 

నాగేశ్వరరావుగారికీ నాకు వెసినశ్తే శిక్ష వేశారు. ఆ తర్వాత 

ఉప్పు చట్టాన్ని ఉల్లంఘీం చిన పలువుర్నీ నీర్పధించి శిక్షించారు. 

బిల్లాలలో అరెస్టయి ి క్షపొందిన మితులెందరినో వెల్లూరు జెయిలుకు 

సెకవెడుతూ. దారిలో పెనిటంషరీకి తీసుకువచ్చేవారు. 

లారీఛార్హలు, కాల్పులూ మొదలు 

నా అరెస్టు జరిగిన మర్నాడు ఒక (బహ్మాండమయిన సభ 

తిరువళి క్కేనీ సమ్ముదతీరాన స్వామీ వెంకటాచల చెట్టిగారి అధ్యక్ష 

తను జరిగింది. నా అరెస్టుకు పూర్వం, నేను ఉద్యమం నడుపుతూన్న 
రోజులలో జరిగిన హింసాకాండ, ఆ గురపు రౌతుల ద్వారా కోట 

ఎదుట ఇసుక మెదానంలో జరిగిన చిల్లర అల్ల రె. అంతకుమించి, 

కాల్చులుగాని, లాఠీధార్తీలుగాని జరుగలేదు. 

మొదటిసారిగా, స్వామీ వెంకటాచలంచెట్టిగారి అధ్య్యరాన జరి 

గిన, ఆ మీటింగులో కాల్పులు జరిగాయి. ఆ జరగకూడదని ముందుగా 
నోటీసుగాని, మీటింగులనూ, ఊరేగింపులనూ నిషేధిస్తూ అర్హరుగాని 

లేకుండానే ఆ ఇన స్పెక్షర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీసు తిన్నగా, కొంతమంది 

' పోలీసులతో ఆ సభలో జొరబడి, మీటింగును చెదరగొట్టి, వెంట 
వెంటనే లాఠీఛార్జీ, కాల్పులూ వగై రా జరిపించాడు. 

ఆ కాల్పులు చాలా వివేక హీనంగానూ, ఇష్టంవచ్చినట్లు జరుప. 

బడిన కారణంగా, ఒక గుండు వెళ్ళి, ఏ పాపమూ ఎరుగనటువంటి, 

ఈ సభతో ఎట్టి సంబంధమూ లేనటువంటి ఒక పేడరుగారిని పొట్ల బెట్టు 

కుంది, " 

దర్శిలా సత్యాగహుల నందరినీ అన్ని వై పులనుంచీ, అన్ని 

ప్రాంతాలనుంచీ పట్టుకుని శిక్షించే సందర్భంలో, ఒక కుగ్రామంలో 

ఉప్పు సత్యాగహ విషయంగా, ఒక దేవాలయంలో జరుగుతూన్న 
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చిన్న మీటింగులోకూడా కాల్పులు జరిపారు. ఈ చర్యలన్నీ (పజలలో 

భీతిని ఉప్పతిల్ల జేసి, ఉద్యమాన్ని అణగ(దొక్కాలనే (పయత్నంకత్రోనే 

చేయబడ్డాయి. 

"అవే (ప్రకారంగా చెన్నరాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలలోనూ, తాలూ 

కాలలోనూ కాల్చులూ, లారీ ఛార్తీలూ విరివిగా జరుపబడ్డాయి. 

ఈ ఉప్పు సత్యాగహ కారణంగా, చెన్నరాష్ట్రంలో మొ త్రం 
పదహారుసార్లు కాల్పులు జరిగాయి. ఎన్నో జాగాలలో, అన్యాయంగా, 

ఏ పాపమూ "ఎరుగని సాధారణ జనసమూప హాలపై గూడా లాఠీఛారీలు 

జరిగాయి. అంతేగాదు, ఆ లాఠీచార్జీ చేసేవారు. కూడా చాలాసాద్ద | 

తాము చేస్తూన్న పనికి సిగ్గు చెందిన “సందర్భాలూ ఉన్నాయి. 

జెయిళ్ల పాలైన స్త్రీలు 

ఇలా చాలా నేలలపాపే ఈ సత్యాగహ సమరం సాగింది, 

చాలామంది సత్యాగహుల్ని నేను ఉన్న జైలుకే పంపించారు. అల్లా 

అరెస్టయి, శికించబడిన వారిలో ఎందరో అమానుషమయిన లారీ 

ఛార్జిలకు గురైనవా రున్నారు. 

పురుషులనే కాదు, ఎంతోమంది ప్రీలనుకూడా అమానుషంగా 

పొంసించి జెయిళ్ల పాలు జేశారు. 

ఎన్ని వందలమంది సత్యాగహులను ఈ విధంగా అరెస్టు. 

చేశారో వివరంగా చెప్పడం ఎవరితిరమూ కాదు. 

మదరాసు నగరవాసులు మా(త్రం ఆ కష్టకాలంలో తట్టుకుని 

ఉద్యమాన్ని సాగిస్తూనే వచ్చారు. అంతేకాదు, ఉద్యమం సొంతం 

అయ్యేవరకూ ఆ ఉదయవనం క్యాంపునకు కావలసిన ధన ధాన్యాలన్నీ 

సమృద్దిగా సప్ష యి చేళారు. అప్పట్లో వారిని అభినందింవాను. ఇప్పుడు 

కూడా వారిని ' అభినందిస్తున్నాను. దేశానికి దాస్య విముక్తి కలిగించే 
ఈ ఉద్యమంలో. పాల్గొని, దేశమం జే వారికి ఉన్న అభిమానం, గౌరవం,” 

భక్తీ కనబరచిన వేలాది (ప్రజల్ని అప్పుడూ, ఇప్పుడూ కొనియాడడం 
మన విథే గదా! 
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ఖైదులో అనారోగ్యం 

-_ అరెస్టయి జెయిలుకి వెళ్ళేముందు ఆ పదిహేను రోజులలోనూ 

నేను రాత్రింబవళ్ళు కాలినడకని పట్నం మూలమూలలా తిరుగుతూ 

వచ్చాను. ఆ రోజులలో ఉన్న ఉత్సాహం కారణంగా ఏవిధమయిన 

నీరసమూ, కోషా ఎరగను. "అప్పట్లో నాకు శరీరంలో తాపం అధికం 
అవుతూన్న అనుమాన మే కనబడలేదు. నన్ను 'పెనిఅంషదీలో పెట్టిన 

కొద్ది రోజులలోనే తలమీదా, ఒంటిమీడా కురుపులూ, "సెగ్గెడలూ 

బయచ్దేరాయి. అక్కడ ఉన్న ఒక ఆస్పత్రి గదిలోకి వె వె ద్యంకోసం 

నన్ను మార్చారు, 

అంతవరకూ, నిజంగా, నాకు ఏవిధమయిన వై ద్యవిధానం 

తోటీ అంతగా అవసరం కలుగలేదు. ఎప్పుడయినా అవసరం అని 

తోస్తే లూయీ ఖూనే గారి తొట్టి వైద్యం అనుసరిస్తూ ఉండేవాణ్ణి. 
ఆ (ప్రకారం అప్పటికి ఇరవై అయిదు సంవత్సరాలుగా నా ఆరోగ్యాన్ని 

కాపాడుకుంటూ, కాలక్షేపం జేశాను. ఖై దీగా నాకు తొట్టిగాని, కావల 

సిన నీళ్ళుగాని లభ్యం కాలేదు. అక్కడి ఆ ఆ పెనిఇంషరీలో నన్ను కొద్ది 

కాలమె ఉంచుతారనికూడా తెలుపబడింది. 

నిజానికి సెనిజెంషరీలో మమ్మల్ని కొద్ది వారాలపాశే ఉంచారు. 
ఈ రోజులలో పతి9కా ముఖంగా జరుగుతూన్న చరిత నాకు తెలు 

స్తూనే ఉంది. కాల్పులను గురించీ, లారీఛార్తీ లను గురించీ వివరంగా 

వౌ ర్తలు (హిస్తూనే ఉన్నాను, ఉద్యమం సఫల మవుతోందని (గహించి 

చాలా గర్వం చెందాను, (ప్రజలలోని ఉత్సాహమూ, కార్యదీక్ష, అఖండ 

దేశభక్తి క్రి ఉద్యమానికి బలం చేకూర్చాయి. స్త్రీలూ, పురుషులూ కూడా 

తమకు తాముగానే నాయకత్వాలు వహించి ఉద్యమానికి చేయగలిగిన 
సేవచేయడం ఆరంభించారు. 

నన్ను పెనిటెంషరీనుంచి తిరుచిరాపల్లి జెయిలుకు మారుస్తున్నా 

రన్న వా ర్త ఎల్లా పొక్కిం౦దో తెలియదుగాని, ఆనాడుమాతం 3 రెల్వే 

సేషన్ అంతా 'పజాసమూహంతో నిండిపోయింది. ఆ (ప్రజా కోలా 
లు 

హలంనుంచి నన్ను తప్పించి, తేలికగా రైలు ఎక్కి౦చడానికిగాను, 
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కారులో కోడంబాకం నైషనుకు తీసుకువెళ్లి అక్కడ ఒక మొదటి తర 

గతి పెట్టిలో ఎక్కించారు. డిప్యూటీ కమిషనర్ స్వయంగా నాతో 

ఆ గుంపులనుంచీ, గలటానుంచీ తప్పించడానికిగాను కోడందాకం 

తీసుకు వెడుతున్నానని చెప్పాడు. 

సత్యాగహిగా మారిన భాష్యం 

చెన్నపట్నప్ప వాతావరణం ఉస్పు సత్యాగ్రహానికి నరిపడదని 

వారూ వీరూ అన్న దానితో సరిపోలి స్తే, పట్నంలో ఉద్యమానికి 

లభించిన చేయూత, దాని సఫలతా నా కెంతో గర్వకారణ మయాయి. 
దేశంలో ఉన్న అనేక పట్నాలలో చెన్నపట్నం రాజకీయంగా సుస్టిర 

మయిన స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. 

అన్నిటికం చ. విచిత్రమేమిటంటే, ఆనాడు ఆ మొట్ట మొదటి 
సభలో చెన్నపట్న పు వాతావరణం ఉప్పు సత్యా గహాేనికి పనికిరాదని 

బల్లి గుద్ది వాదించిన ఆ లాయరు మితుడు క. భాష్యంగారు స్వయంగా 

ఈ సత్యాగ్రహ సమరంలో పాల్గొని, దెబ్బలుకూడా తిని, అరెస్టయి 

శిక్ష అనుభవిస్తూ మా వెల్లూరు జై లుశే వచ్చాడు. ఆయన్ని జై లలో 

ఆహ్వానించగల గడం నాకు గర్వ్యకారణ మే అయింది. 

చెన్నపట్నపు లాయర్ల లో ఆయన ఒక (ప్రముఖుడు. అటువంటి 

వాడు ఉద్యమ (ప్రారంభంలో చేసిన తన తప్పును తాను (గహించ్చి 
ఎంతో ఘనంగా ఆసేతుశీతాచలం సాగుతూన్న ఆ అహింసాత్మక 

సమరం సంగతి బాగా తెలుసుకుని, అందులో స్వయంగా పాల్గొని, 

తాను చేయగలిగిన దేశసేవ చేళాడు. 

వివిధ జెయిళ్ళలో నాకు గలిగిన అనుభవాలను తెలిపే ముందు 
ఈ ఉప్పు సత్యాగహ సమరంలో చెన్నరాష్ట్రంలో జరిగిన సంఘటన 

లను గురించి టూకీగా చెప్పాలని ఉంది. 

గాంధిగారు ఉస్పు సత్యాగహ సంరంభానికి (ప్రాతిపదికగా 

సబర్మతీ ఆ(శ్రమంనుంచి దండీవరకూ డకాలినడకని యాత సాగించి, 
తన ఉద్యమానికి బలం. చేకూర్చుకున్న పదతిని ఈ రాష్ట్రంలో పలు 

క (a) ర 

PTT Cd aid] 
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జిల్లాలలోని నాయకులు అనుసరించారు. దక్షిణాన రాజగోపాలాచారి 

గారూ, ఉత్తరాన పళ్చిమగోదావరిజిల్లాలో దండు నారాయణరాజూ, 

గోవిందరాజాలు మొదలై నవారు గాందీగారి మార్గాన్నే అవలంబించారు. 

ఆంధ వేశంలో ఉప్పు సత్యాగహం 

ఆం(ధదేశానికి సంబంధించినంతవరకూ, తూర్పు. పళ్చిమగోదా 

వరిజిల్లాలలో నూ, కృష్ణాంగుంటూరు-_నెల్లూరు. జిల్లాలలోనూ, విశాఖ, 

గంజాం జిల్లాలలోనూ అక్కడి నాయకులు, గాందీగారి మారాన్ని 

అనుస రిస్తూ, ఉప్పు నత్యాగహాన్ని ఎంతో చాకచక్యంగా నడిపించి, ఆయా 
ప్రాంతాలను చరిత (ప్రసిద్ధం చేశారు. కేవలం కాలినడకను వెళ్ళడమే 

కాదు; ఎన్నో క్యాంపులు "నడపి, వాలంటీర్ల ను శయారు చేయడానికి 
స్థావరాలు ఏర్పరిచారు. 

దెవరాంపాడు కివిర సమరం 

గుంటూరు జిల్లాలో “దేవరాంపాడు" (గామంలోనూ, విళాఖ 

జిల్లాలో వడలి (గామంలోనూ నడిపిన క్యాంపులను గురించి కా ప్ 

వివరిసాను. దెవరాంపాడులో నాకున్న చిన్న బంగాళానీ, దానిని 
అంటిఉన్న పొలాన్నీ అక్కడి నాయకులు తీసుకుని దానిని ఒక 

శాశ్వతమయిన శిబిరంగా మార్చి, అక్కడికి రెండు మైళ్ళ దూరంలో 

ఉన్న “కనప ర్తి" (గ్రామంలో ఉన్న ఉప్పు కొఠార్ల మీదికి దాడి (పారం 

భించారు. 

దేవరాంపాడు (గామ శవిరాన్ని ఆధ్గారం చేసుకుని, “గంగాకలంి 
అన్న చిన్న నదిని దాటి (నది ఒడ్డునే ఆ +బిరం ఉంది) వాలంటేర్లు 

రంగంలోకి దిగేవారు. ఇది చాలా అనువయిన సానంగా ఉండేది. నది 

సమ్ముద్రంలో కలిసే సంగమ పాంతం అక్కడికి మైలులోపుగానే ఉంది. 

వాలంటీర్ల కు ఆ నది దకిణపు గట్టున ఉండడానికి వీలుగా ఉండడాన్ని 

వారు ఒక (బ్రహ్మాండమయిన పథకం వేసుకున్నారు. 
తరవాత కార్యరంగంలోకి దిగారు. జట్లు జట్లుగా. ఉప్పుకొఠార 

| య గా య 

Tal 
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మీదికి దాడివెశే వాలంటీర్ల ను పోలీసువారు అరెస్టుజేసి తిసుకుపోతూ, 

ఆ నదిని డాట్ శిబిరాన్ని "అ డ్రమించుకుని వాలంటీర్లకు తావులేకుండా 

చేశారు. నది ఆవలిగట్టునుంచి వాలంటీర్లు ఆక్ కొఠార్ల మీదికి దండెతారు, 

అక్కడ సమీపంలో ఉన్న ఒక చిన్న గుడిసెను వారు శబిరంగా మార్చు 

కున్నారు. పోలీసువారు తాము ఆక్రమించుకున్న శిబిరాన్ని వదలి, ఒక్క 

ఉదుటున ఈ వాలంటీర్ల నూతన శిబిరం మీదికి దండె తారు. ఈ అదునులో 

నదికి అవతలి గట్టునుంచి వచ్చే వాలంటీర్లు ఆ 8నిరాన్ని తిరిగి స్వాదీనం 

చేసుకున్నారు. 

ఆ ఉద్యమం అక్క_డ జరుగుతూన్న రోజులలో అల్లా ఆ 

శిబిరం వాలంటీర్ల చేతులలోంచి పోలీసువారి చేతులలోకీ, ఫోలీసువారి 

చేతులలోంచి కౌంగైసువారి చేతులలోకి చాలాసార్హ మారింది. నాయ 

కులు ఆ జిల్లా ఇతర [ప్రాంతాలలోని పనులకు ఆటంకం కాని రీత్రిని, 

న్యాంసపై నే ఎక్కువ దృష్టి పెట్ట, అక్కడ జరుగుతూన్న పోరుకి 

సలహాలూ, సహకారమూ అందించేవారు. 
చాడా గాజా ఒం. 

సాధారణంగా ఇటువంటి వింత సంఘటనలు చూడడానికి జనం 

గుంపులు గుంపులుగా వసారుగదా! వారు చాలా శాంతియుతంగానూ, 

[క్రమశిక్షణతోనూ మెలిగారు. ఆ (ప్రాంతంలో నివసించే పల్లెవాళ్ళకి 

కూడా ఉప్పు సత్యాగహం ఆవశ్యకత, (ప్రభుత్యంవారు ఉప్పులాంటి 

అత్యవసర వస్తువులపై కూడా పన్ను విధించి, ఎల్లా వీదవారి పొట్ట 

మీద దెబ్బ కొడుతున్నారో అర్థం అయింది. నిజానికి "ప్రజలే గుంపులు 

గుంపులుగా ఉద్యమంలో చేరి, “దానిని మంచి దీమాతో నడిపించి జయం 

- సాధించారు. 

కమలాదేవి చాక చక్యం 

కాకినాడ కొప్పర స్టురాలు క శే॥ వేదాంతం కమలాదేవి, వందలూ 

వేలూ జనం గుంపులు గుంపులుగా తనవెంటరా, . ఉద్యమాన్ని 

మాంచి పకడ్ బంద్ గా నడిపించింది. ఆమె చాలా థై ర్యసాహనాలు 

గల ఇల్లాలు. ఆరుగురు బిడ్డల తల్లి. ఆమె ఆంధ్రదేశంలో పలు 
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తావులలో ఉద్యమాన్ని చాలా చాకచక్యంగా నడపించింది. పురుషులు 

జంకి వెనక్కు తగ్గే సరిస్టితులలో కూడా ఆమె మంచి నేర్పుతో 

వ్యవహరించింది. ఆమె తకాల మరణం దేశానికి తీరని లోజే. 

(పక్కని దాడి చెయ్యడానికి ఉప్పు కొఠారులున్నాయా లేదా అని 

కాదు (ప్రశ్న. సమీపాన సముద్రం ఉందా లేదా అన్న ఒకు విషయం 

మీదనే ఆధారపడి, ఆంధ్రదేశంలోని కోస్తా జిల్లాలవా రందరూ శక్తి 

వంచన లేకుండా ఈ సత్యా(గహ స సమరంలో పాల్గొని కీ ర్టీని గడించారు. 

1990 నాటి ఉప్పు సత్యాగ్రహ చరిత యిది. ఆ చరిత్రలో 

మద్రాసు నగరంతో సహో ఆంధ్రరాష్ట్రం ఎల్లా ముందుకు ఉరికిందో 

సంగ్రహంగా మనవి చేశాను. సహకార నిరాకరణ మారంభమయింది 
లగాయితు శాసన ధిక్కారం, ఉప్పు సత్యాగ్రహం, పన్నుల నిరాకరణ 

లాంటి అనేక జాతీయ ఉద్యమాలలో ఆంధ్రులు చరిత్రాత్మకమైన పాత్ర 

వహించారు. ఇది నిజంగా వారికి గర్వకారణమే. నిర్మాణ కార్య 

క్రమంలో కూడా వారి దెప్పుడూ పెచెయ్యే. “ర్యాలిలో పంచాయతీ 

ఏర్పరచి, వారు రాజ్య తంత్రాన్ని నడిపిన తీరు అద్వితీయం. అడిగిన 

తక్షణం, ఆడవారే స్వయంగా వారి చేతులతోనే, వారివారి ఆభరణా 

అన్నింటినీ ఒలిచి, గాందీగారి ఒడిలో పోసి స్వాతం(త్రోద్యమాని 

కిచ్చిన చేయూత ప్రీ లోకానికే గర్వకారణం. 

10 
కాయిలు అనుభవాలు 

అ 1930-31 లో ఎందువల్ల నో గాని నన్ను ఆ జెయిలు 

నుంచి ఈ జెయిలుకీ, ఈ జెయిలునుంచి ఇంకో జెయిలుకీ, ఇలా 

పలు తావులలోని జెయిళ్ళకి మార్చారు. అందువల్ల ఎన్నో 

జెయిళ్ళను చూడగల విశేషాధికారాన్నీ, హక్కునూ నాకే ఇచ్చా 

'రనుకుంటాను, నాటి జెళ్ళ పరిస్టితి చాలా అధ్వాన్నంగా ఉంది. రాజ 
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కీయ ఖె దీలుగా మా కిచ్చే ఆహారానికి మామూలు “సి” కాసు ఖై దీల 

ఆహారానికీ తేడాయే లేదు. అదే, ఆ మామూలు 'సి కాసు నేర స్తుల 

కిచ్చే ఆహార మె, అక్కడ వంటశాలలో నె తయారుచేసి, మాకు వడ్డిం 

సించేవారు, ఈ పరిస్టితి చాలాకాలమే సాగిందిగాని, తరవాత తరవాత 

“వొ తరగతి ఖై దీ లకు వేరే వంటశాలలు ఎర్చరచి, వాటిని నడుప్ప 
కునే అధికారంకూడా వారికే హ స్టగతం జేశారు. ఈ పద్దతి ముందుగా 
“పి, “ది” కాసు ఖై దీలకు మాత్రమే లభింపజేసి ఉన్నా” ఆ వెల్లూరు 

జెయిలు అధికారులు (క్ర మెసీ అటువంటి పరిశుభ మయిన భోజనం 

“సి కాసు రాజకీయ ఖై దీలకి కూడా €భింపబేశారు. ఆ వంటశాల 

జెయిలు ఆవరణలో లోపలి ముఖద్వారానికి చేరి రొడ్డ్తుమీదకే ఉన్న ఒక 

ఇంటిలో ఉండేది. 

నిజంషరీలో - “మిష్టర్ సూితో 

మొట్ట మొదటి సారిగా నన్ను మదరాసు పెనిటెంషరీలో నిర్భం 

దించారు. సాకు వేడివలన పుట్టిన ఆ కురుప్పలు త గేవర కూ ఆ ప 

బెంషరీ లోని ఆస్స|తి బ్రాకులో నే ఉంచారు. ఎండా కాలంలో ఇంటి 

పటున నీడలోనే నివసించే వారికి వేసే మామూలు ఎండతాపపు కురు లర | 

పులు కాదు నాకు లేదినఏ. పదిహేను రోజులపాటు విది విరామం 

లేకుండా కాలినడకను నగర వీధులన్నింటినీ చుట్టితిరిగ సందర్భంలో 
కలిగిన శరీర తాపంవల్ల వచ్చిన కురుపులవి. ఆ ఉత్సాహంలో నాకు 

నా శరీరంలో ఏదోలా. ఉంటూందన్న సంగతి జెయిలుకు వెళ్ళిందాకా 

తెలియనే తెలియదు. అనుదినమూ ఎండలో ఎన్నో మైళ్ళు నడవందే 
సమ్ముదతీరానికి జేరుకో లేక పోయేవాళ్ళం. అల్లా రోజు కొక్క-తావుగా, 

అడయారు, మెలాపూరులో ఇన్ స్పెక్టర్ జనరల్ గారి ఆఫీసు ఎదుట 

ఇసుకలో, తిరువ శిక్కేని వీచిని, కోర్టు వీచిని, రాయపురంలో 

రోజూ -ఒక కొత్త తావుకుజేరి ఉప్పు “శయ దుచేసూ అనుదినమూ ఒక 

కొ త్త అనుభవాన్ని సంపాదించాం. కౌని నాకు ఈ తిరుగుళ్ళ అనం 

తరం జెబయిల్లో కాస్త విశ్రాంతి శరీరానికి లభించేసరికి వేడి పెకి తన్ని 
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కొత్తరకం కురుపులు, సెగ్గెడ్రలూ తలలోనే గాక, శరీరంమీద కూడా 

లేచాయి. వీటివ ల్ల కలిగిన బాధ మశూదికప బాధతో సమానంగా 

ఉండేది. గడచిన 55 ఏళ్ళుగా నేను అనుసరిస్తూన్న తొట్టి స్నానపు 

వైద్యం ఈ కురుపులు త గడానికి ఎంతయినా సహాయకారిగా ఉండేది 

కాని, ఉన్నది జెయిలుదాని అధికారా. మిస్టర్ హో (Mr. How౭)! 

మిస్టర్ హో అక్కడ జెయిలు అధికారి, ఛై దీలను అమాను 

షంగా చూడడమూ, వారిని రకరకాల బాధలకు లోనుచేయడమూ ఆయ 

నకు సరదా. ఖె దీ మామూలు ఖె ఖై దీయనా, లేక “ఎపి, “బి”, “సి వర్షా 

లలో దేనికైనా ా చెందుతాడు అన్న (పశ్నలేకుండా, పాపం, ఆయన 

అందర్నీ ఒకేరకంగా, మామూలు దృష్టితోనే చూసి హింసించడంతో, 
ఉద్యోగం స్వీకరించిన మొదటి దినాలలో నే మోతి గడించాడు. నా 

మామూలు అలవాటు (ప్రకారం ఒంటిమీద ఏ విధమయిన ఆచ్చాదనా 

లేకుండా హాయిగా కాళ్ళు జాపుకుని, ఇంటివద్ద పడుకునే రీతిగానే, ఆ 

అస్వస్తపు దినాలలో జెయిలులో వడుకుని ఉండేవాడిని. 

ఒక రోజున నేను అల్లా పడుకుని ఉండగా, ముందు హెచ్చ 

రిక లేకుండా నా గదిలోకి వచ్చి నా మంచం పక్కన నిలబడి ఒకటి 

రెండు నిమిషాలపాటు నావై పు చూశాడు. ఆయన్నిచూసి జెయికు 

సూపఠెంపెండెంటుగా (గహించుకుని, వెంటనే లేచి, ఆయనకు లాంఛన 

(ప్రకారంగా చేయవలసిన సలామో గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పడమో 

చెయ్యకపోవడాన్ని ఆయన శాంతిని గోల్చోయి, చాలా మెల్లిగా“నేను 

సూపరెంటెండెంట్ నన్న సంగతి తెలియదా? ఇక్కడ కొన్ని నిమిషా 

లుగా ఉన్నా. మంచంమీద పడుకున్నవాడివి లేవనయినా లేవలే” దన్నా 

డాయన, నేను చిన్ననవ్వు నవ్వి “జెయిలు సూపరెం పెండెంట్ అన్న 
వాడికి వై దీలపట్ల ,అందులో రోగంతో తీసుకుంటూన్న ఖై దీలపట్ల, ఒక 

బాధ్యత ఉన్నది కదా? సూపరంటెండెంట్ అయినా, రోగంతో తీను 

కుంటూన్న' ఓక ఖే దీ గదిలోకి, ఒంటిమీద సరిగా బట్టయినా లేని స్దితిలో 

ఆ రోగి ఉంటూన్న సమయంలో, హెచ్చరికయినా "లేకుండా చొచ్చు 

కుని రావడం న్యాయం కా “"దన్నాను. “ “ఫై దిగా సూసలఠెం ఇండెంట్ కు 
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చేయవలసిన మర్యాద చేయ జాలనందుకు చింతి స్తున్నాినని చెప్పాను, 
“ముందు ముందు కాస్త హెచ్చరిక జేసి మరీ దయచేయంి”డని 
కోరాను. 

ఆయన ఏ మనుకున్నాడో యెమోగాని, కాస్త తమాయించుకుని 

క్షమార్పణ చెప్పుకుని, మెల్లిగా గదినుంచి బయటకు నడిచాడు. నాకు 

ఇవ్వబడిన గది ఆస్పత్రి మెయిన్ వార్డులోని జాగా కాదు. అది నా కోసం, 
నేను నా మానాన- ఒక నర్చుయొక్కగాని, ఏ యితర నాఖరుయొక్క 
గాని సహాయం లేకండా. ఉండడానికిగాను _పత్యేకించబడిన గది. 

పెకి ఎంత గంధభీరంగానూ, (కూరంగానూ కనబడ్డా మిస్టర్ 

హో మాకం సరశహృదయం కలవాడనే నా నమ్మిక. నాకు స్వస్తత 

చేకూరాక, నన్ను జెయిలులోకి మార్చారు. దుమ్ము, ధూళీతో నిండి, 

ఏదో మూలగానున్న ఒక గదిని నా కిచ్చారు. నా గదిని చేరి బాత్రూం 

లేదు సరికదా, ఆఖరికి ఒక “కరోడ్” అయినా లేదు. ఇచ్చే ఆహారం 

చాలా పొడుగా ఉంది. మాకు కావలసిన ఆహారం మేము కొనుక్కో. 

డానికి ఇతర విధంగానూ ఆహార అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి గాని. 

అవకాశం లభించలేదు. అల్లా ఆ గుహలో రెండు, మూడు వారాలపాటు 

ఉన్నాను. మమ్మల్ని సాయంత్రం 6 గంటలకు లాకప్పులో పెట్టి, 

ఉదయం 6 గంటలకు బయటకు రానిచ్చేవారు. అల్లా జెయిల్లో అయి 

దారు వారా లున్నాక, నన్ను తిరుచిరాపల్లి జెయిలుకు మార్చారు. 

తిరుచీ జెయిలుకి సతాగాగహుల వెల్లి 

తిరుచిరాపల్లి జెయిలుకు నేను వెశ్ళేసరికి అక్కడి పెద్ద జెయి 

లుకు అంటి ఉన్న “క్వారెం టెన్” (Quarantine), చెన్న 

రాష్ట్రీయులే గాక, హిందూదేశపు పలుతావులన౦చి అక్కడికి పంప 

బడిన అనేక సత్యాగహులు నాకు తారన పడ్డారు. ఐర్లెండ్ దేశానికి 

చెందిన మిస్టర్ కారన్ (Mr. Cornish) అప్పట్లో అక్కడి 

జెయిలు సూపరెంచెండెంట్గా ఉండేవాడు. 

అక్కడ వారర్లు మామూలు ఖై దీలను వారి ఇష్టం వచ్చినట్లు 
Gc ఎ | యల ౧ 
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బాదేవారు. తప్పిదమన్నది ఉన్నా లేకపోయినా ఖై దీలను బాదడం 

అన్నది అక్కడి వార్షర్హకు అలవాటయిపోయింది. ఒకనాడు ఆ ఇనుప 

ఫెన్సింగ్ క సమీపంగా ఉన్న ఒక ఖై దీని తన తోలు బెల్లుతో అదే 

నిగా ఒక వార్షరు వాదడ౦ం నా కంట బడింది. నేను అప్పుడు ఇతరు 

లతో కలసి ఒక వరుసలో నిల్చుని ఉన్నాను. పాపం, ఆఖై ది నోరు 

మూసుకుని ఆ దెబ్బలను సహి స్తున్నాడు, బాధతో ఏడు సన ఆ ఆ 

వార్డరు మా(తం బాదడం మానలేదు, అట్ట పరిస్టితిలో నామ్మితు డొ 

యన గబగవా నా గదిలోకివచ్చి నన్ను సిల్చాడు. నేను బయటికి 

వచ్చి “ఆపు” అని కేక వేసేసరికి ఆ వార్షరు ఆ బెల్టు అక్కడ పారేసి 

పారిపోయాడు. ఈ విషయం కార్నిష్కు తెలుపబడింది. ఆయన 

వచ్చి నన్నూ, ఇతరులనూ అడిగి జరిగిన సంగతి తెలుసుకుని తానే 
స్వయంగా ఆకేను ఫయిసలు చేశాడు. 

ఆ తర్వాత మమ్మల్నందర్నీ “క్వారెం టైన్” నుంచి లోపలికి, 

అసలు జెయిలులోకి మార్చారు. అంతకంతకు సక్యాగహ భె దీలు 

ఎక్కువయిపోయారు. జెయిలు అధికారులకు వారిని అదుపులో పెట్టడం 

ఎల్లాగో అర్థంకాలేదు. అందులో “సి” రౌ సు యువక భి వ్ దీలను అసటీ 

పొద్దులో పెట్టలేకపోయేవారు. వారికి స్నానానికి ఇతరత్రా ఏ ఏర్పాట్లు 

లేకపోవడాన్ని ఓక పెద్ద దిగుడు బావిలో న్నానం చెయ్యమని అను 

మతి ఇచ్చారు. జెయిలు “అధికారులకు వారిని సరిదిద్ది శాంతి నలకొల్బ 

డానికి సాధ్యంకాని పరిస్థితిలో మాలో ఎవరినయినా శ్రీసుకుని వెళ్ళి మా 

హాయంతో, శాంతి, 'క్రమపద్దతి నెలకొల్పుకునేవారు. పరిస్టితి వారి 

వెయ్యిదాటినప్పుడల్లా వారు మా సహాయంతోనే ఆ యువక “రాజకీయ 

ఖె దీలలో శాంతి నెలకొల్ప కలిగేవారు. 

మా “పి క్లాసు ఖై దీలను ఉంచిన గదులకు సరిగా వెనుక వరు 

సలో భె థై దీలందరికోనం విర్పాటయిన మామూలు వంటశాల ఉండేది. 

“దానిలో ౩ వంట తెలిసిన ఖై దీలే వంటపనులు నిర్వహిస్తూ ఉండేవారు. 

అక్కడ తెల్లవార గట్ల 8 ) గంటలనుంచీ ఏవేవో సనులుంటూనే ఉండేవి, 
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ఒకరోజు తెల్ల వారగట్ల 4 గంటలకు వార్డర్లు ఆ వంటశాలలో పనిచేస్తున్న 

ఖ్ దీలమీద 'లారీథా ధార్తీ చేశారు. 

ఆ ఖే దీల అరుపులు, ఏడ్పులు, లారీల చప్పుళ్లు మాకు బాగా విన 

బడ్డాయి, కంటితో చూడకపోయినా ఆ సంఘటన హృదయ విదారకంగా 

ఉంది. మము ఏమీ చెయ్యలేని స్థి సితిలో ఉన్నాం. 'మెమూ ఖై దీలమే 

అయిన కారణంగా అక్కడికి వెళ్ళడానికి కూడా మాకు అవకాశం లేదు, 

మర్నాడు ఆ విషయం సూపరింటెండెంట్ గారితో చెప్పాం. ఆ తరవాత 

అటువంటి సంఘటనలు మేము ఆ జెయిల్లో ఉన్నంత కాలమూ జరుగ 

లేదు. 

యువక ఖైదీకి అంత్యకియలు 

జెయిలో వె ద్యసహాయమూ అంతమ్మాతంగానే ఉండేది. ఒక 

రోజున ఒక సత్యాగహ యువక ఖైదీ మరణించాడు. డాక్షరు సరిగా 

చూడని కారణంగానే ఆ కుర్రవాడు మరణించాడనే వ వా ర్త నొక్కింది. 

అల్లరి. యేదో జరుగనుంది. యువకుల హృదయాలలో ఏదో అశాంతి 

బయల్రేరిందనే వారా పొక్కింది. దానో కాస్త కలుగజేనుకుని హృద 

యాలను ళాంతపరచి, సక్రమంగా వెద్యం జరగడానికి వలసిన అవసర 

చర్యలు తీసుకున్నాము. చనిపోయిన కుర్రవా డాం(ధ్రుడు. వాని జననీ 
జనకులు ఎక్కడో చూరతీరాలలో ఉన్నారు. అంత దూరంనుంచి వాని 

బంధువులు వచ్చేవాకా దహానాొది కయలు ఆసడానికి అవకాశం లేదు. 

అందువల్ల నేనూ, ఇతర సత్యాగ్రహ మితులమూ కలిసి ఆ దహన 

కౌండ చేశ స్వాతం(త్యం పేరుమీదుగా జరిపించాం. అప్పట్టున ఇచ్చిన 

ఒక చిన్న ఉపన్యాసంలో వాని త్యాగాన్ని పొగడి, భారతమాత దుఃథోప 

శమనానికి వాని అనువులు అర్చించబడ్డాయని, అది మనకు గర్వకారణ 

మనీ, దేశంకోనం ఆత్మార్బణకు, ఆ యువకునివలె, అంతా సర్వ 

సన్నద్దులమయి ఉండాలనీ ఏవేవో చెప్పి యువక హృదయాలలో 

శాంతి నలకొల్పాం. 
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'పిండా కూడు” 

“క్వారం మైన్” కాలంలో మాకు అన్న పు ముద్దలు = పిండాలు, 

రసమూ=కొళంబూ అని పిలువబడే ఏదో చిక కని (దవమూ ఆహారంగా 

లభించేవి. నిజానికి ఆ ఆహారం ఎటువంటి మానవునకయినా ఆరోగ్య 

దాయకం అని చెప్పడానికి ఏలుబేని స్థితిలోనే ఉండేది. కొళంబులో 

నిజంగా వాడవలసిన కూరలూ, పప్పులూ విచిత్రంగా మాయమయి, వాటి 

స్థానంలో యెదో ఇంత తుక్కూ, గడ్డీ ఉపయోగింపబడేవి, ఇట్టి కార 

కాల వల్ల నే ఖై దీలలో చాలామందికి ఆరోగ్యం దెబ్బతింది. ఆ అన్నపు 

ముద్రలలో రాళ్ళు రప్పలే కాదు, పురుగులుకూడా ఉండేవి. అటు 
వంటివి కంటదిడినప్పుడు నిరాహారంగా రామభజన చేసేవారం. క్రమేణా 

మాలో ఇరువురు వ్యక్తులకు వంట ఏర్పాట్లు చూడడానికి అనుమతి 

అకించడమూ, కౌ స్త మంచి ఆహారం లభ్యం చయబడడమూ జరిగింది. 

కార్నిష్గారూ, వారి పై అధికారులూ ఒప్పుకున్న కారణంగా మా ఆహార 

సితి మరుగున పడింది. 
(కత 

మామూలుగా నేరస్తులకో సం జెయిళ్ళు అన్నవి సృష్టించబడిన 

నాటినుంచీ చల్ల (మజ్జిగ ఫై ఖె దీల కివ్వడ మన్నది ఆచారంలో లేని 
విష మమెొ. [921 లో మొదటి సక్యాగహం, శాసన ధిక్కారాదులు 

జరిగిన నాటినుంచీ రాజకీయ శై దీలకుకూడా ఈ మజ్జిగ అన్నది 
ఎప్పుడూ సప్తయి చేయబడలేదు. కాం్యగెసు మ్నిళులు, “అధమం రాజ 

కీయ ఖై దీలకె నా మజ్జిగ స సప్పయి చేయించాలని, ఆనాటినుంచీ తంటాలు 

పడ్డారు, 

జస్టిస్ పార్ట “మహాశయులు” 

కాని జస్టిస్ పార్టీ వారు చె ప్పెశారు.కాం(గెను సత్యా గహంలకూ, 

మామూలు భి భై దీలకూ శేడా అనేది పాటించడం సబబు కాదని. అందు 

వల్ల వారికి ఏవిధమయిన అదనపు సౌకర్యాలూ ఇవ్వబడవని ఖచ్చితంగా 

చెప్పేశారు. ఇంకో జస్టిస్ పార్టీ మహాశయుడు భారతీయ ఆహార 
విధానంలో మజ్జిగ అన్నది అవసర మైన ఆదరవు కాదన్నాడు, ఆ 
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రోజులలో అధికారంలో ఉన్న మహిశయుల పద్దతులవి! అందులో 

కార్యగెను నాయకుల కోర్కెల విషయంలో వార్ వృక్రబుద్దె దిలిష్ట 

మయ్యేది. కాం(గెసువారు ఇటువంటి కష్టాలన్నింటినీ భరించారు. 

తరనాత రాజ్యాంగయం(త్రం వారి హ హ_ప్పగత మై రెండున్నర 

సంవత్సరాలు వారి చేతులలోనే నిలిచింది. “కాం గను గవర్నమెం” 

టనే శీర్షిక కింద, కాం(గెసు మంత్రులు రాజకీయ ఖై దీల విషయంలో 

ఎల్లా ప్రవ రించారన్న విషయం వివరంగా చర్చిసాను. 

ఒక్క విషయం మాతం నిజం. రాజకీయ ఖై దీల అగచాట్ల 

విషయంలో కాం(గను మంత్రులు ఏవిధంగానూ కలుగదేసుకో లేదు. 

వారి బాధలు గు ర్రీంచలేదు. ఒకు. మద్ది గమ్మాత్రం సప్త్లయి చెయ్య 

డానికి అనుమతి ఇచ్చారు. అంతే! 

కౌం(గెసు గవర్న మెంట్ లో మంత్రులుగా ఉన్న. మహాశయులు 

ఇతర కాంగైసు వారితో సహో తిరిగి 1941లో జెయిళ్ళకు వెళ్ళారు. 
వారు తిరిగి జెయిళ్ళకు వెళ్ళినప్పుడు వారి సతి స్వయంకృతాపరాధంగానే 

తయార ంది. ఏదో సామెత చెప్పిన తరువాయిగా, సీరు చాలా ఉండే 

ఆనపకాయ వీకకాయలాంటి కూరలు సీళ్ళు పొయ్యనవసరం లేకుండానే 

వాటి రనంలోనే అవి ఉడికినట్లు, ఆంగ్ల ౦లో ‘Stew in their 

own Juice’ అని చెప్పబడే స్తితి వారికి సం(పా _ప్రమెందన్నమాట! 

అ త్తగారి స్టానంనుంచి కోడలు స్తానానికి దిగజారిపోయిన క్లే గదా! ఆ 

కాం(గెను మంత్రులే తిరిగి జె యిళ్ళకు వెళ్ళినప్పుడు వారికీ అనుభవ 
మైంది. మంత్రులుగా తాము రాజకీయ ఖై దీలకు తమ హృదయాలలో 

- ఏవిధమయిన స్థానమూ ఇవ్వకపోవడం బాగా తెలిసివచ్చింది. ఈ పరి 

స్థితులను గురించి ముందు ముందు వివరినాను. 

వెల్లూరు జెయిల్లో. నిటి ఎద్దడి 

తిరుచ్చీ జెయిలులో రాజకీయ భై దీలను గురించి కొన్ని మాసా 
లగా ఆందోళన జరుగుతూన్న కారణంగా, మమ్మల్ని వెల్లూరు జెయి 

లుకు మార్చారు. వెల్లూరులో మాకు మంచి ఆహారం లభిస్తుందనీ, 
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మమ్మల్ని ఎక్కువ ఇదిగా చూసారనీ భావించాం. అనేక విషయాలలో 

వెల్లూరు జేయిలు బాగానే ' ఉందిగాని, నీటి ఎద్దడి విషయంలో 

తిరుచిరాపల్లి జెయిలుకు ఏమీ తీసిపోదు. “ఎ “బి తరగతి ఖె'దీలకు 

విడిగా ఒక కాంపౌండ్ లో ఉన్న ఒక హాలు (ప్రత్యేకించబడింది. మేజర్ 

ఖాన్ అప్పు డక్కడ సూపరెంపెండెంటుగా ఉండేవాడు. రూల్స్కు 

భిన్నంగాని సరిస్టితు అన్నింటిలోనూ ఆయన నత్యాగహ భై ఖెదిల గోడు 

వినేవాడు. 

మాకు నిర్రశించబడిన బ్లాకలలో నీటికొరత బాగా ఏర్పడింది. 
అప్పటికి నాకు తొట్టి స్నానానికి వీలుగా ఒక తొట్లి యివ్వబడింది. కౌని 

స్నానాలగది ఆవరణలో నీటి సప్త యికి ఏర్పాటు లేదు. అది మా కంద 

రికీ కలిపి ఇవ్వబడిన టాక్, సాధారణంగా, “వి కాసు ఖే డీలు'మా 

జెయిలుకు ఎక్కువగా “తరలించబడిన పరిస్థితులలో, కాంపౌండ్ వెలు 

సల ఉన్న చిన్న చిన్న “జాట్ హౌస్ బ్రో వారికి జాగా చూపించేవారు. 

ఆ బహిర్చృహాలలో మలయాళ దేశీయుల్హూ నా మ్మతులూ అయిన 

క్రీ Fn రామున్నీ మేనోన్ (ఆయన మంత్రిగా కూడా కొంతకాలం 

వ్యవహరించాడు), కె. మాధవ మేనోన్, ఆర్. రాఘవ మెనోన్ . 

(ప్రముఖు లుండేవారు. 

తలవంపు పద్దతి 

సెల్ పద్దత న్నది “జెయిల్ రూల్స్లో అనాదినుంచీ ఉన్న 

ఆచారమే. ఆ పద్దతి సాధారణ ఖై దీలకోనం పుట్టింది, జెయిలు పరి 

పాలనా విధానంలో రాజకీయ వై దీలకు” అంటూ (ప్రత్యేకించబడిన 

నిబంధనావళులు ఏవీ లేవు. ఆ దురదృష్టపు దినాలలో, లోకమాన్య 
బాలగంగాధర తిలక్, లాలా లజపతిరాయ్ వంటి మహానీయులను 

అరెస్టుజిసి శిక్షించడం జరిగినా, వారిని ఇతరులతో కలవకుండా (వత్యే 

కించి వేరువేరు జాగాలలో ఉంచేవారు. 

ఈ సహకార నిరాకరణ ఉద్యమం అంటూ ఆరంభం అయ్యాక 

జీవితాన్నే దేశసేవ కర్చించిన నూతన వర్షపు రాజకీయ శై దీలు ఆవి 
ర్భవించారు. అటువంటి రాజకీయ ఖై దీలు 1021 నుంచీ జెయిక్లలో 
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నిండిపోతూన్న సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని, జెయిలు నిబంధనా 
వళిలో అటువంటి రాజకీయ ఖై దీల ఆహారమూ, భై ఖై దీలుగా ధరించ 
వలసిన ఉడుపుల తీరూ, పల్ పద్దతి మొదలై న ఎన్నో విషయాలలో 

జెయిలు నిబంధనలు న్యాయంగా ” మార్చవలసే ఉన్నాయి. కౌని ఆ 

రోజులలో అధికారంలో ఉన్న పెద్దల కెవ్వరికీ, రాజకీయ ఖై దీల 

విషయంలో కొన్ని మార్పులు చేయడం న్యాయమన్న ఆలోచన తట్ట 

లేదు. అందువల వారికీ, ఇతర ఖై దీలకు ఏ విధమయిన బేవాలూ 

చూపబడలేదు. “ 

ఇప్పటికీ చాలా జెయిళ్ళలో ఈ ఫై ల్ పద్దతి అమల్లోనే ఉంది, 

తిరుచిరాపల్లి లోనూ, మదరాను పెనిటెంషరీలోనూ జరిగిన "పద్దతిగానే 

వెల్లూరు జేయిలులో కూడా ఆ పైల్ పద్దతి అమలు పరచదిడిందో, మే 

మంతా ఒక వరసలో నిలవక తే స్పేదికౌదు. ఈ రకమయిన “తలవంప్ప 
పద్దతి” మాకు ఎంతో చికాకుగా ఉండేది. కాని సత్యాగహుల మవడం 
వల్తి సరిపెట్టుకోక తే ప్పుదికాదు, మెము ఈ విషయంలో సూపరెం 

టె౦డెంట్ గారితో మాట్లాడాము. అయన ఆ సద్దతి అమలు పరచక 

పోతే వారి పీకలమీదికి వస్తుందని సమాధాన మిచ్చాడు. 
అసలు ఈ పైల్ ఫ పద్దతి (ప్రకారం వారానికి ఒకటి రెండుసార్లు 

ఖై దీలందరూ ఒక వరసలో నిలబడాలి. అట్లా నిలబడిఉన్న భై దీల 
నందరినీ జెయులరూ, నూపరెంచెండెంటూ "సరిగా ఉన్నారో లేదో ' 

చెక్ చేసుకోవాలి, ఖై డీలందరూ నిటారుగా నిలబడి, వారివారి బరువును 
చూపించే, తూకపు 'ఛార్జులను సరిగా పట్టుకుని నిలబడాలి. అధికార్ల కు, 
ఎవరయినా బరువు తగ్గిందీ లేందీ, ఆ “వద్దతివల్ల వెంటనే గ్రాహ్యం 

అవ్యాలన్నమాట. అటువంటి సమయంలో ఏవయినా చెప్పుకోవడానికి 
ఖై దీలకు సావకాశం ఉండేది. ఈ పద్దతి రాజకీయ ఖే దీలకు వ ర్రించ 

రాదని వాదించే వారిలో నేను ఒకణ్ణి. 

మేజర్ ఖాన్ చతురజ్ఞత 

సి కాను వారితోసహా మా సంఖ్య పెరిగినకొద్దీ మాకు కొన్ని 
కొన్ని సదుపాయాలు కలుగజేశారు. కొంత కాలంపామ్ మాలో “ఎ 
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కాను ఛై దీల ఉపయోగానికి మాత్రమే ఒక “బౌట్ హౌస్ * ఇచ్చేవారు. 
కరవాత అందరి ఉసయోగంకోనం (పత్యేకంగా వనంటళాల ఏర్పడింది. 

ఏదో నిర్తత దినాలలో నిర్ణయించబడిన కాలంలో “బి కాసు వారికి 

మాతం "మమ్మల్ని కలు సుకుని కాలక్షేపం చెయ్యడానికి “అవకాశం 

కల్పించబడింది. ఇతర సమయాలలో ఆ కాంపౌండ్ ద్వారాలు బంధించ 

బడి ఉండేవి. వారికి తోచినప్పుడల్లా ఏలునుబట్టి “దీ” క్షాసువారు గోడలు 

దాటి, కాలక్షేపానికిగాను మా “ఎ కాసు ఆవరణలోకి వచ్చేవారు. 

తన అధీనంలో అప్ప గించబడిన ఈ రాజకీయ ఛె దీల విష 

యంలో మేజర్ ఖాన్ చాల 'దాకచక్యంగా నంచు. ఒకటి 

రెండుసార్లు మా “బి క్లాసు ఖై దీలు (పక్కనున్న ఆడవాళ్ళ జెయిలుకు 

వెళ్ళి పరిస్టికులు గమనించగల అవకాశం కలిగించాడు. తమని (ప్రత్యే 
కించి ఎక్కడో ఎవరిముఖాలూ చూడడానికి వీలులేకుండా బంధించా 

రన్న బాధలేకుండా వారికి జీవితం గడచిపోయేది. ఎన్ని చేసినా ఒక్కా 
క్క_ప్పుడు యువక ఇ దీలతో ఏదో భేటీ వచ్చేది. అలాంటి పరిస్టితులను 

మేజర్ ఖాన్ మా సహాయంతో ఎదుర్కొ_నేవాడు, 
అప్పట్లో నాతోపాటు వెల్లూరు జెయిలులో డేకోద్దారక కాశీ 

నాధుని నాగేశ్వర రావు పంతులుగారు, బులుసు సాంబమూ ర (మదరాసు 

శాసన సభ మాజీ స్పీకరు, విశ్వనాథదాసు (ఒరిస్సా రాష్ట్రానికి కొంత 

కాలం ముఖ్యమంత్రి, డా॥ భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య (దర్శిలా 

నాగపూరులో గవర్నరుగా కూడా ఉండేవారు. క్లాంగెను చరిత్ర 
(వ్రాశారు), చక్రవర్తుల రాజగోపాలాచారిగారు (కొంతకాలం మదరాసు 
రాష్ట్ర ముఖ్యనుం(శత్రి ఎస్, సత్యమూర్తి, అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు 

మొదలై న వా రుండేవారు. ఎండాకాలంలో ఆ ఆవరణ లోపలే ఆరు 

బయట సడుకోవడానికి మాకు అవకాశం కలుగ చేయబడింది. ఆరోగ్య. 
విషయకంగా ఈ సహాయం మా కెంతగానో సహాయపడింది. 

జెయిలులో వాసిన పు స్రకాలు 

ఈ ఆరు బయట సడక అమరడంతో నేను తలపెట్టిన రెండు 

పుస్తకాలూ (వ్రాయడానికి నాకు అవకాశం లభించింది. అందులో 
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మొదటిది “(పపంచ ఆర్థిక విధానము (Monetary system 
of the world), రెండవది “భారతీయ ఆర్జిక విధానము 
(Indian Monetary system). ఈ పు కాలు రెండూ 
ఆంగ్ల ౦లో [వాయకలిగాను. 

కేంద శానన సభలో సభ్యునిగా ఉంటూ ఉండిన ఆ మూడ్తు 

సంవత్సరాలలో, నాకు అభిమాన విషయమైన ఈ ఆర్థిక విధానాన్ని 
గురించి (పత్యేక శ్రద్దతో గమనిస్తూ, ఆ విషయమైన "వన క § వచ్చి 

నప్పుడల్లా వాదోపవాదాలలో పాల్గొ టూ ఉండేవాలే, ఆ కౌరణంగానే 

రిజర్వు బ్యాంక్ బిల్లూ, మారకపురేటు ( పస క్ వచ్చినప్పుడు కుణంగా 

ఆ విషయంలో వాదించగలిగాను. అదృష్పవక్తూ జెయిలులో ఉరడగా 

(ప్రపంచ అర్జిక విధానానికి తగిలిన దెబ్బను గురించీ (ప్రపంచ ఆర్థిక 
విధానాలూఎ= “అవి భారత ఆర్థిక విధానం పై తెచ్చిన ఓ తడిని గురించీ 

కుణ్గంగా చదవడానికి అవకోళం చిక్క డాన్ని, భారత. ఆర్థిక విధా 

నమూ,” “పాపంచిక ఆర్థిక విధానమూ” అన్న మకుటాపుత్రో ఆ 

రెండు పు పుస్తకాలూ వ్రాయాలని బుద్ది పుట్టింది. 

అప్పట్లో (పపంచ ఆర్థిక “విధానానికి తగిలిన దెబ్బ, లోగడ 

ఎప్పుడూ తగలనంత గట్టిగా “తగలడాన్ని, ఆ విషయాన్ని గురించి 

శ్రద్దగానూ, పరిశీలనగానూ, కుణ్లంగానూ చదివి సంగతి సందర్భాలు 

సరిగా (గహించగలిగాను. ఆ తెల్ల జాతులవారు (ప్రపంచంలోని అన్ని 

(పాంతాల వారితోనూ వ ర్రక వ్యాపారాది సంబంధాలు కలిగిఉండడాన్ని 

ఆయా దేశాలలో ఉండే మార్కులో, షిల్లింగులో, డాలర్లో, రూబిల్ఫో, 

రూపాయలో. అవి యేవయినా, వాటిమధ్య మారకప్ప విధానమూ, 
తద్వారా అనేక నిత్య అవసర వస్తువుల ధరలూ అన్నీ ఆ తెల్లజాతుల 

వారు తమ చేతులలో పెట్టుకున్నారు. నిజానికి ఏదేశపు ఆర్థిక విధాన 
మెనా ఆ రెండింటి మీదే కదా ఆధారపడి ఉండేది? 

ఈ సందిగ్ద పరిస్టితులలో అంగ్ల యులు 7 షి. అమ్మవలపి 

' ఉండగా, జర్మనీ చళపు, “మార్కు” 500 పాయింట్లు పెరగడాన్ని 

జర్మనీవారు తమ స్టేట్ బ్యాంక్ ని మూసీ వేయవలసి “వచ్చింది. వారి 
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దేశంలో వారి సైట్ బ్యాంక్ (బాంచీలు సుమారుగా దేశం అన్ని 

(ప్రాంతాలలోనూ కలిపి 1700 ఉండేవి. అవన్నీ మూత పడినకై గదా! 

అంపే గవర్నమెంటు దివాలా తీసిందన్నమాట! అందువల్ల వారు తమ 

బ్యాంకులముందు బ్యాంకులో డబ్బు దాచుకున్న వారికిగాని, తమతో 

వ్యాపార సంబంధాలున్న వారికిగాని డబ్బు వాపను ఇవ్వబడదు అని 

(వాసిన (ప్రకటన కాగితాలు అతికించ వలసివచ్చింది. 

ఇటువంటి పరిస్టెతులెల్లా ఉత్పన్నం అవుతాయో  (గహించ 

గలగడాన్ని, ఆ అర్దిక విధానాలను గురించి కుణ్లంగా చదవాలనీ, 

వాటిని గురించి జెయలులో ఉన్న ఆ రోజులలో “వాయాలసీ బుద్ది 

పుట్టింది, ఆ (పకారంగా, అటు కేంద శాసన నభలోనూ, ఇటు 

జ మలులోనూ (గ్రహించిన విజ్ఞానంతో ఆర్థిక విధానాదులను క్షుణ్ణంగా 

చర్చించి ఆ ఆపు _స్పకాలు (వ్రాయగలిగాను, 

ఆ పుస్తకాలను చదివిన మన నాయకులకూ, (పజాసీకానికీ 

కూడా అనువైన సందర్భాలలో (ప్రత్యక్ష చర్యలకు పూనుకున్నట్లయితే 

పూర్ణ స్వాతం(త్య సముపార్ణన' సులభ నాధ్యమవుతుందన్న విషయం 

కరతలామలకం అవుతుంది. “న యే సందర్భాలలో ఆ ఆర్థిక విధానాలు 

ఎల్లాంటి దారులు తీస్తాయో, ఆ యా సమయాలలో ఎక్కడ నొక్కితే 
అవి చక్కపడతాయో వివరించడాన్ని, సందర్భ శుద్ధిగా సాగించే సత్యా 

(గ్రహాలూ, సహకార నిరాకరణాలూ, శాసన ధిక్కొ_రాలూ ఉపయోగ 

పడే తీరులన్నీ మన నాయకులు (గహించడానికి ఆ పుస సకాలు బాగా 

ఉపయోగపడతాయి, 

గాంధీగారు చెయ్యమన్నప్పుడల్లా సత్యాగ్రహం చేసి జెయిళ్ళు 
నింపడం కంసె, కీలెరిగి వాత పెట్టడం మంచిది కాదా? నా పు _స్పకంలో 

ప్చిమ జాతులవారు (ప్రాపంచిక అర్థిక విధానాన్ని ఎల్లా పేంపొం 

దించారు, వారు ఏ (ప్రకారంగా అమెరికా యునై టెడ్ సైట్స్ వారితో 
కలిసి ఆ ఆర్థిక విధానాన్ని ఎల్లా వల్లా రూపొందించ పూనుకున్నారు 

అన్న విషయాలను గురించి పూర్తిగా చర్చించడానికి సావకాశం లేక 

పోయినా నా పుస్తకం చదివిన ఒక్కొక్కరికీ ఆంగ్లేయులు ఏయే 
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కారణాలవల్ల భారత దేశాన్ని వదులుకోవడానికి అనిష్తత చూపుతున్నా రో 
య లు 

మాతం కుజ్జంగా అర్ధమయి తీరుతుంది. 

కన్ననూరు జెయిలుకు బదిలి 

హఠా త్తుగా ఒకనాటి ఉదయాన్ని, నన్ను కన్ననూరు జై లుకు 

మార్చనున్నారనీ, ఆ సాయంతమే నేను బయల్లే రవలసి ఉంటుందని 
చెప్పారు, ఏ కారణం వల్ల ఈ మార్చు చేస్తున్నారో నాకు వారు చెప్ప 

లేదు. నాకూ తెలియదు. ఎంత ఆలోచించినా, (క్రమఃక్షణాది విషయా 
లకు నేను ఎప్పుడూ భంగం కలిగించలేదనీ, ఎటొచ్చీ “సి కాను 
ఖై దీలను గురించి మా(తం తరుచు సూపరింటెండెంట్ కో వాదీంచే 

వాడినీ, ఆ వాదన తీరూ, ధోరణీ నేను అనుకోని విధంగా సూపరిం 

"టెండెంట్ ను చికాకు పరచాయేమోననీ భావించాను. నేను నిశ్చయం 

గానూ నమ్మకంగానూ భావిస్తూన్న విధానాల (ప్రకారం, రాజకీయ 

ఖై దీలు సామాన్య ఖై దీలవలె చూడబడకూడదన్నదే నా వాదం. రాజ 

కీయ ఖై దీలుగా “వి ను “సి” క్షాసులలో ఏ కాసుకు చెంది ఉన్నా, 

మేమంతా అహింసాత్మక విధానంగా దేశ స్వాతం త్యంకోనం పెనగు 

లాడుతూన్న రాజకీయ భె దీల మే అవడాన్ని మా విషయంలో తగు 

విచక్షణతో ఆ జెయిలు అధి కార్డు మెలగవలసి ఉంటుందన్న చె నా పట్టు, 

ఎంత (ప్రయత్నించినా నాకు నమత, అణకువ అన్నవి అలవాటు 

కాలేదు సరికదా-తలవంపు, చిన్నతనమూ అన్నవి పీడిసూనే ఉందేవి. 
బహుశః అందువల నామామూలు నడతా, నా (ప్రవర్త రనా ఆ నూప 

రింటెండెంట్ గారికి నాపై విరుద్ద భావ మేర్పడడానికి కారణమయి 

ఉండవచ్చును. 

కాగా ఇస్పటికీ మరపురాని ఇంకో చిన్న సంఘటన ఒకటుంది, 

ఒకనాడు నాకు సూపరింటెండెంటుగారి వద్దనుంచి కబురు వచ్చింది. 

నేను వెళ్ళేసరికి ఆయన ఒక బురుజులో తసీనులయి ఉన్నారు. నేను 

వెళ్ళి, ఆచార (ప్రకారం అయనకు నమస్కరించాను. నన్నుకూర్చోమని 
అనకుండా ఆయన అలా నిలబెప్రేసె ఉంచాడు, న్యాయానికి ఖై దీలుగా 

మా కలాంటి మర్యాదలు (బహుళ చేయరు. చేయకూడదు. కాని 
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నాలో ఇంకా ఆ అహంభావం అల్లాగే ఉండిపోవడాన్ని, నాకు జెయిల కు 

రాకపూర్వం ఉండిన హోదా, గౌరవమూ, అంతస్తూ లాంటీవి నేను. 

మరవక పోవడాన్ని, సూపరించెండెంటు నాకు అననం చూపించక 

పోవడం అమర్యాదగా భావించాను. నేను చుట్టూ కలయజూచి, ఆ 

ఆఫీసులో ఒక మూలను ఒక కుర్చీ ఉండడం గమనించాను. ఆ కుర్చీ 

తెచ్చుకుని ఆయన బల్లకు సమీపంగా వేనుకుని కూర్చున్న తర్వాతనే 

ఆయనతో మాటలాడ "'నారంభించాను. ఆ చర్య ఆయన్నే అన్నమాటే 

మిట్తి ఏ సూపరింటెండెంట్ నయినా చికాకుపె పెట్ల తీరుతుంది, ఇది 

జరిగిన కొద్ది రోజులలోనే నా బదిలి సంగతి తెలుపబడంది బహుశః 

నా బదిలీకి సెని ఉదహరించిన రెండు ఉదంతాలూ కారణము ఉండ 

వచ్చును. 

ఏది ఏమయినా ఆ బదిలీవా ర్త నాకు విచార కారణం కాలేదు సరి 

గదా ఒక్కయేడాదిలోనే నాల్గవ జెయిలు హడా చూడబోతున్నాననే ఒక 

చిన్న ఆనందమే అంకురించింది. కన్ననూరు నాకు కొ త్త జాగా కాదు. 

అప్పటికి 15 సంవత్సరాలుగా, మలయాళ దేశంతో నాకు పరిచయం 
ఉంది. జెమిలుకు రాక పూర్ణమే నేను మలయాళ దేశమంతా పర్య 

టించాను. నేను అంత కతం కన్ననూరు జెయిలులో భె దీగా ఉండక 

పోయినా, అక్కడకు వెళ్ళి, ఆ జెయిలులో రెండు సంవత్సరాల న్గీక్ష 

ననుభవిస్తూన్న యాకుబ్ హుసేను గారిని ఆ జెయిలులో కలుసుకున్నాను. 
ఆ జెయిలు ఉన్న తావును బట్టీ, అక్కడ ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితిని 

బట్టి నాకా జెయిలు నచ్చింది. ఆ జెమిలు మంచి ఎత్తుమీద ఉంది. 

దులయాళ చేశప్ప కీతో ష్టస్టితిగతులు అంత యెక్కువ ఆరోగ్యకరమయి 

"నవి కాకపోయినా, అక్కడ ఉష్లో గత తకుువ. రాష్ట్రంలోని ఏ 

ఇతర సెం(టల్ జెయిలూ అటువంటి మంచి వాతావరణంలో లేదనే 

నా తలంపు, అన్నిటికంటె ముఖ్యం, ఉప్పు సత్యాగహ విషయంలో 

ఆ జెయిలు ఎక్కువ (ప్రస కి కిలోకి నచ్చింది. అందువల్ల ఆ జెయిలుకు 

ఆనందంగానే వెళ్ళాను. అక్కడ ఉన్న "వేలాది తోటి" ఖై డీలు నన్ను 

T 32 
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ఆహ్వానించి నాకు ఏమి కావలసినా ఏ సదుపాయం కావలసినా, 
అన్ని వేళకలళోనూ, అన్నీ సమకూరుస్తూ ఉండేవారు. 

చిన్న చిన్న దొంగతనాలు 

జెమిలు ఆవరణ లోపల మంచి కూరగాయ తోటలుండేవి, 
వాటిని జ్యాగ_త్తగా పెంచుతూ ఉండేవారు. కొంతమంది యువక ఖై దీలు 
ఉదయం 6 గంటలకు జెయులు తెరవబడడంకతోనే అ తోటవె ప వె పునకు 

పరుగెత్తి ముళ్ళతీగెఐతో ఏర్పరచబడిన కంచెను గెంతి అక్కడ 
పెరుగుతూన్న లేత బెండకాయలు మొదలై న వాటిని తెగ తినేవారు. 
వార్ష ర్లు వాళ్ళ ను పట్టుషని జెయిలరు దగ్గరకో, సూపరిం మెఐజెంట్ దగ్గ 

రిక్రో "తీసుకు వెశ్ళేవారు. అందువల్ల ఆ సూపరిం పెండెంట్ నన్నూ, 

వెంకటప్పయ్య గారిని, ఇంకొక రిద్దరిసీ పిలిపించి, ఆ కుర్రవాళ్ళు అల్లరి 

చేయకుండా చూడవలసిన పూచీ మాదవీ, వాళ్ళని అదుపులో సె పెట్టి సరీగా 

(ప్రవ రి ర్రించెటట్లు చూడమసీ మాకు చెప్పారు. 

స్వాతం త్యదినంనాడు, తెలతెలవారుతూండగా, మేము మా 

సెల్ఫ్లోంచి బయటకు వచ్చేసరికి ఆఫీసర్ల లో ఉత్పన్నమైన పెద్ద కల 

వరం వినబడింది. కౌం(గెసు జెండాలు “బవర్మీదా, వ దీలుంటూన్న 

బ్లాకు బ్లాకుమీదా ఎగుర వేయబడుతున్నాయన్న గందరగోళం ఎక్కు 
వయింది. ఆఫీసర్లు చిక్కులలో పడడం న్యాయమే కవా! ఈ చర్యకు . 
నాయకు లెవరో 'తేల్చుకోవా లన్న విషయంలో, ఎంతో తర్షన భర్జన 

జరిగింది, పరిశోధన పెద్ద ఎత్తునే జరిగింది. కౌని, ఈ కార్యానికి క్ ర్త 

ఎవరో తేలలేదు. 

నన్ను కన్ననూరు బదిలీచేసిన కొద్ది రోజులలోనే బొంబాయి 

నివాసి బాట్టివాలా అన్న అతడు బదిలీ అయ, అక్కడకు సూపరిం టెం 

డెంట్ గా వచ్చాడు. ఆయన వచ్చిన కొద్దిరోజులలో నే యువకులు చాలా 

మంది అతన్నీ చుట్టుముట్రి, తమకు కొన్నీ (పత్యేక సదుపాయాలు కావా 

లని కోరారు. జేయిలు అధికారులు ఆ కోర్కెలు మన్నించలేదు. 

యువకులు నిరాహార దీక్షకు ఉపక్రమించారు. ఈ సంగతి నాకు నాలు 

గైదు రోజుల వరకూ తెలియలేదు. ఆ యువకులంతా జెయిల్లో మాకు 
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చాలా దూరంగా ఉన్న వేరే జాగాలో ఉండేవారు. సరిస్టితీ విషమించిన . 

కారణంగా, సూపరింటెండెంట్ నన్ను కలుగబీసుకోమని కోరాడు. . 

అతి కష్టంమీద పరిస్థితిని చక్క_బరచగలిగాను. కాని, దానికి కొంత | 

కాలం పట్టింది. . 

లారీఛార్డి 

కొంతనుంది వె ఖై దీల నడత జెయిలు అధికారులకు చికాకుగా . 

ఉండేది. ఆ పరిస్టితి ఆరంభ దినాలలో మాకు తెలియదు. ఒక రో . 

త్రి లాకప్పయ్యాక, సూపరింటెండెంట్ వెళ్ళిపోయాక, (క్రింది కర! 

గత ఉద్యోగస్తులకు, తలుపులు తెరచి, అనుమానితుల పై లాఠీఛార్డి 

చెయ్యాలని బుద్ది పుట్టింది. మాకు ఎడ్చులూ, పెడబొబ్బలూ వినబడు 

తూన్నా, మమ్మల్ని లాకస్సులో ఉంచిన కారణంగా, తెల్ల వారిందాకా 

అసలు ఏం జరిగిందో మాకు తెలియరాలేదు. సూపరింటెండెంట్ 

తనకు ఏమీ తెలియదనీ, లాకీఛార్తి విషయంలో తాను ఎట్టి ఉ తరువూ ' 

ఇవ్వలేదనీ అన్నాడు, పరిస్తితి విషమించి ఉంపే, తన తరవాత ఒక్క 

జెయిలరుకు మా మాశతమే లాకీఛార్తీ జరిపించగల అధికారం ఉందన్నాడు. 

ఉడ్చే రాక 

అప్పట్లో మలబారు జిల్లాకు ఇ. సి. ఉడ్స్ జిల్లా కలెక్టరు. 

ఆయన జెయి =ను పరిశీలిస్తూ నా ా గదిలోకి వచ్చాడు. నా గదిలో ఒకదాని 

నిండా పుస్తకాలూ, తెల్ల కాగితాలూ, (వాత సామగీ. ఉన్నాయి. ఆ 

గదిలో నేను వాసుకుంటూ కూర్చొని ఉన్నాను, నా గదిలోకి వచ్చి, ఆ 

పు _స్తకా లన్నీ ఏమిటని అడిగాడు. వాటిని ఉపయోగించుకోడానికి 

ఎవరు అనుమతి ఇచ్చారని అడిగాడు. ఆయనకు ఒక ఖై ఖై దీ బండెడు 

ప స్తకాలు ముందువేసుకుని (వాసుకుంటూ కరార్చోవడ “మన్నది కిట్ల 

తేదు. “ప్పిన యే విషయంమీద (వా సున్నా'వని నన్ను అడిగాడు, 

నేను (ప్రపంచ ఆర్జికవిధానాన్ని గురించీ బర్మా, సిలోన్లాంటి దేశా 

లలో నా పర్యటన అనుభవాలూ (వస్తూన్నా నన్నాను. ఆయన చికాకు 

చెందాడు కొని, ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడో (గ్రహించుకొని తళ్ళాంతి 
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పొందాడు, న వ్వుముఖంతో, తాను గంజాం జిల్లాలో ఉంటూండగా నేను 

ఆయన ఎదుట ఒక శేసులో హాజరయిన ఉదంతాన్ని గురించి చెప్పాడు, 

ఆయన చెప్పిందాకొ నాకా ఉదంతం గుర్తు కు రాలదు. తరవాత డెములు 

అధికారులను ఎందువల్ల నాకు అటువంటి సదుపాయం కలుగ చేశారని 

అడిగాడు. నేను ప్రభుత్వం వారి అనుమతిని సంపాదించానని సూప 

రెంటెండెంట్ చెప్పాడు. నే నేను కాం(గెను పరిపాలనా దినాలలో రెవిన్యూ 

మం(తిగా ఉంటూన్న కాలంలో ఆ ఉడ్స్దొర నా చేతికింద ఒక జిల్లా 

కలెక్షరుగా పనిచేశాడు. ఆయన విషయంలో ఒక వివితమయిన సంఘ 

టన జరగింది. అది చాలా ముచ్చటయిన కధ. దానిని “కాం(గెసు పరి 

పాలని అన్న శీర్షికలో పొందుపరునాను. 

ll 
గాంధీ-ఇర్విన్ ఒడంబడిక, మా విడుదల 

కాం|గెసు వారు నడిపిన ఉప్పు సత్యాగహ సమరం పూ_ర్థి విజ 

యాన్ని సాధించిన కారణంగా, ఆంగ్ల యులకూ మనకూ మధ్య రాజీ 

షరతులు ప్రతిపొదించబడుతున్నాయనీ, రాజీ కుదరవచ్చుననీ పత్రికా 

ముఖంగా తెలియరావడంతోనే, సత్యాగహ ఖై దీల కందరికీ నూతనో 

త్సాహం బయలేరింది. తాము ఎప్పట్లో బయటపడగలమా అన్న ఆతు 

రతా బయపై రంది. వారిలో చాలామందికి (బిట్ష్వారి తత్వం తెలియదు, 

నాయకులకు కూడా ఏవేవో తీరని కోర్కె లు ఉత్సన్నమయినాయి, 

కాం గెస్ వాలంటీర్లూ, వర్కుర్తూ మొదలై న చిన్న పెద్ద అందరూ, 

నాయకులను నిశ్చింత గానూ, గ్రుడ్డిగానూ అనుకరి సున్నార న్న విషయం 

మాతం అందరూ ఎరిగి ఉన్నదే. 

నేను కాంగసు “కాబినెట్ లో ఉన్నది స్వల్పకాల మే అయినా, 

ఆ 1921.22 మధ్య దినాలలో ఉండిన ఆ కాబినెట్ వారి “లోగుట్లు 

నాకు బాగా అర్హమయ్యాయి. దర్శిలా నేను రాజీనామా ఇచ్చిన తరవాత 
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కాంగైనులో ఉన్న ఇతర సభ్యులకు నలెన్కే నాకూ ఆ కాం(గెసు 
కాబినెట్ వారి లోట ట్రన్నీ తెలియరాలేదు. ఆచార (ప్రకారం కార్యనిర్వాహక 

వర్షంలో ఒక ఆం(ధ్రు డుండడం మామూలు, అలాంటి సభ్యులలో 

మొట్టమొ దటివాడు దెశభ క క కొండ వెంకటప్పయ్య పంతులుగారు. 

దర్శిలా నేనూ, నా తరవాత బులుసు నాంబమూ ర్రిగారూ ఆం(ధ 

సభ్యులంగా ఉండేవారము. సాంబమూ ర్లీగారి తరవాత డా॥ భోగరాజు 
పట్టాభి సీతారామయ్యగారు ఆ స్థానాన్ని ఆక్రమించారు. అంతేగాని, 

మాలో ఎవ్వరికీ స్థిర మయిన శాశ్వత సభ్యత్వం వేదము, ఈ సభ్యులు, 

అధ్యటనితోపాటు. సాధారణంగా ఏపేటా మారేవారు. 

రాజీ వదంతులు 

కన్ననూరు జైయిలులో ఉన్న మెమంతా కౌం_గప్సుకూ, (ప్రభు 

త్వానికీ మధ్య కుదరటోయే రాజీని గురించి కలలుగంటూ, ఆ రాజీ 

ఎప్పుడు, ఎంత త్వరగా కుదురుతుందా అని ఆశగా ఎదురు చూసే 

వారం. మాలో కార; ఫ్టనిర్వాహక సభ్యు లెవ్వరూ లేని కారణాన్ని, | 

మాలో ఎవరూ ముందుగా విడుదల కావడానికిగాని, అట్టివారి ద్వారా 
వారికొచ్చ (ప్రత్యేక వార్తలద్వారా నిజానిజాలు (గహించడానికిగాని 

అవకాశం ఎంతమ్మాతమూ లేకుండా పోయింది. 

రాజీ (ప్రతిపాదనలు జరుగుతాయి, జరుగుతున్నాయి అన్న 

పుకార్లు 1080 (ప్రారంభ దినాలలోనే ఆరంభమయ్యాయి. జయకర్ 
గారూ, సర్ కేజ్ బహదూర్ స్మపూ (ప్రభుక్యంవారి సూచనలు ఏమీ 

లేకుండా తమంతట తాముగానే ఏదో రాజీ కుదిరితే బాగుండును అను 

కుని (ప్రయత్నించడానికి బయల్తేరితే, వారివలన ఏదో జరిగిపోతుందని 
తలచడం అవివేకమే గదా! కాని, పాపం, ఆశవడిన యువక బృందం 

నోరు తెరుచుకుని కూర్చుంది. పేపర్లలో మాతం ఈ మధ్యవర్తులు, 
(ప్రభుక్వంవారి అను మతితో గాందీగారినీ, మోతీలాల్, జవహార్ లాల్ 

నెహూాలను జెయిళ్ళలో కలుసుకుంటారని వార్తలు పడ్డాయి. కాని 

వీరు అలా చేయడానికి (ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చినట్లుగాని, రాజీ (పతి 
పాదనలు చేసినట్లుగాని ఎక్కడా కనబడలేదు. 
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మా ఊహాగానాలు 

ఇల్లా ఏదో పుకారుగా ఒక వార్త పేపర్లో వచ్చేసరికి ఆ వా ర్త 

అధికార పూర్వక వా ర్రగానే నమ్మి, "ఊహాగానాలు చేశాం. ఆ రాజీ 

విషయాలన్ని ముందు ముందు (వానాను. ఎ (ప్రకారంగా నాయకులను 

తప్పుదారి తొక్కించారో, ఏ కారణంగా ఆ రాజీ (ప్రయత్నాలు విఫలం 

అయ్యాయో సృహ్రా. జయకరుగార్లూ, కాం(గసు నాయకులు కూడా ఏ 

విధంగా పప్పులో కాలేశారో అన్నీ వివరిసాను. ఈ లోపల కన్ననూరు 

జెయిలలో ఉన్న మేము రాజీ (ప్రతిపాదనలు జరుగుతున్నాయి, రాజీ 

కూడా కనుచూపుమేర దూరంలోకి వచ్చింది అని అనుకుంటూ, ఆ 

జూలై = ఆగస్టు మానాలు ఉత్సాహంగా గడిపాం. 

ఆ నాటి పరిస్థితి అత్యంత ఆశాజనకంగా ఉండడానికి కారణం, 

తండ్రీ కొడుకులయిన ఆ న్నెహూ ద్వయమూ, డా॥ సయ్యుద్ 

మహమ్మదూ, కార్య నిర్వాహక సభ్యులు ఒక రిద్దరూ, ఉ తర (పదేశంలో 

ఉన్న నె నిటాల్ జెయిలునుంచి గాందీగారిని కలునుకోడానికిగాను 

ఎరవాడా జెయిలుకు తీసుకురాబడ్డారన్న వార్త. ఇదంతా ఒకపక్క 

నుంచే వస్తూన్న సమాచారం అని మాకు తెలియదు. కాంగసు నాయ 

కుల నోటంట వారి కోర్కెలు రాబట్టాలని చేసిన తంత్రమేమో గాని, 

వారందరూ కలిసికట్టుగా ఆలోచించిన మీదట, ఒకే అభి పాయానికి 

రావడానికి వారికి ఏ “విధమయిన సావకాశమూ కగ్పించబడలేదు. కాని 
వారి వారి అధి పాయాలు యిలా యిలా ఉన్నాయనిమా(తం వెసాయి 

గారికి వార్తలు చేరేశారు. 

బెల్లంకొట్రిన వెనాయి 

అంతవరకూ వె వై (సాయ్గారు బెల్లంకొట్టిన రాయిలా, శబ్రరపి 

తంగా ఉలుకూ పలుకూ లేకుండా కూర్చున్నాడు. అంతేకాదు, “తాను 

ఏవయినా సూచనలు చేసి ఉంటే, వాటిని వెనక్కు లాక్కుని కాంగెస్ 

వారిని చికాకులవాలు చెయ్యడానికి సిద్దం అవడానికి కావలసిన పన్ను 

గడలూ, సన్నాహాలూ చేస్తూ వచ్చాడు. నిజానిజాలు తెలుసుకుని, 
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అవసరమయిన సలహాలూ, సూచనలూ ఇవ్వడానికి మా కెవ్వరికీ ఖైదు 
కారణంగా హక్కు లేకుండా పోయింది. అందువల్ల సాధారణకాం (గెస్ 

సభ్యునిగా గాని, అఖిల భారత కాం గైస్ కమిటీ మెంబరుగా గాని నే 

నేమ్ సలహా ఇవ్వగల సీ సితిలో లేను, 

ముందుగా ఏ వీడర్నీ వదలని కారణంగా రాజీ జరగడానికి 

లా నాధ? go అవుతుందనే అనుమానం నన్ను పీడిస్తూనే ఉంది. కాని 

చూమంది యువకులూ, కొంతమంది పెద్దలూ కూడా అన్యధా తలచి, 

నేను అనుమానం సూచిస్తూంటే నా మీద విరుచుకు పడేవారు. అల్లా 

ఆ జూలై _ ఆగస్టు మాసాలు రెండూ ఆశాపూరితంగానే వెళ్ళిపోయాయి. 

అనుకోనివిధంగా, ఎంతో ముందుగా ఈ యుద్ద కాండంతా ఎంతో 

_ విజయవంతంగా ముగుసోందని మా వాళ్ళంతా కరింతాలు కొడుతూ 

చాలా ఉల్లాసంగా తయారయ్యారు. వా రాష్మతికలలోని గడబిడ తప్ప, 

మధ్యవర్తి ప్రయత్నాలను గురించీ, జేయళ్ళల్లో. ఉన్న నాయకులు 

భె దీలుగా నే ఉంటూ ఉన్నా వారిలో వారు కలుసుకుని సం, (పతించుకోవ 

డానికి అవకాశాలు కలుగజేయబడ్డాయని కానీ, స్పష్టంగానూ, సన్యం 

గాను, ఆ జూలై _ఆగస్టు మాసొదిలోగాని, దర్శ్మిలాగాని ఎలాంటి సమా 

చారమూ, సరిగా గ్రాహ్యం అమ్మేరీతిని, ఏ మూలనుంబీ అందలేదు. 
రాజీ పయత్నాలు విఫలం అన్న వా ర్రయినా ఎక్కడా పొక్క_లేదు. 

(శ్ 

_ వట్టి పెపరు వార్తలు. 

గవర్న మెంటువారు రాజీ (పయత్నాలు విఫలమయ్యాయని 

చెప్పక పోవడానికి అనేక కారణా లున్నాయి. మీరు కలుగజేసుకుని రాజీ 

(ప్రయత్నాలు జరపడంగాని, ఫలాని విధంగా ఫలానా ఫలానా సూచనలు 

గాంధీగా రికోనో, న్నహూ ద్యయంతోనో చేయవలపిందనిగాని 

ప్రభుత్వంవారు ఎప్పుడూ ఏ మధ్యవర్రికీ సూచించి ఉండలేదు. 
(ప్రభుక్వంవారికి సంబంధించి నంతవరకూ అసలు (పతిపాదనలూ జరగ 

లేదు (ప్రయత్నాలు విఫలమూ కాలేదు. అందువల్ల ఎలాంటి (ప్రకటనా 

చేయవలసిన బాధ్యతా (ప్రభుత్యం వారిమీద లేదు. భారత దేశమందలి 
కాంగెసు నాయకులూ, దేశం అన్నిమూలలా ఉన్న జెయిళ్ళలో (మగ్గు 
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తూన్న కాంగెస్ ఖై డీలూ, (పజానికమూ "పేపరు వార్తలు చూస్తి 

వాటిని నమ్మి ఎల్లా 'శెలివి తక్కువగా (ప్రవ రించారో (గహించిన 

వె(సాయి మా(తం జరిగిన సంఘటనల కన్నింటికీ తనలో తాను 

కులుకుతూ ఆనందించి ఉండి ఉండవచ్చును. 

జూలై = ఆగస్టు మాసాల దర్శ్మిలా ఎలాంటి సమాచారమూ 

అందని కారణంగా ఏ విధమయిన తాజావార్తలూ (ప్రకటించడానికి 

పష్మతికలవారికి అవకాశమే చిక్కలేదు. మేమంతా గాంధీగారికీ, 

వై స్రాయిగారికీ మధ్యను నడ స్తూన్న సుడిర్హ చర్చల కారణంగా రాజీ 
కుదరడం ఆలస్యం అయిజండవ్చునని భావించాం. అందువల్ల చర్చ 

లలో పాల్లొన్న ఆ ఇరువురు ముగురు నాయకులకూ తప్ప తదితరుల 
'కెన్వరికీ న్ విధమయిన నా ర్తలూ "అందక పోవడాన్ని, కా కాస్త ఆలస్యం 

అయినా (ప్రతిపాదనలు మా; గతం ఫలవంతంగానే ముగుపాయి అనే 

ఆశతోనే ఉన్నాం. అదృషవశాతూ, ఆ (ప్రయత్నాలు ఏనాడో విఫల 
ల —0 

మయ్యాయన్న ముక్కు వినపడలేదు. విఫలమయాయన్న వార్త విని 
ఉంటే ఎంతో నిరుత్సాహ పడిపోయి, ఎలాంటి అలజడులు రేకె త్రించే 

వారిమో! “As dead as Queen Anne” అన్న ఈ ఆంగ 

జాతీయం ఈ (ప్రతిపాదనలకు బాగా వర్తిస్తుంది. 

రాజకీయ ఖైదీల విడుదల 

1930 జూలైలో ఆరంభం అయిన రాజీ (ప్రతిపాదనలు విజయ 

వంతంగా జరిగాయని నమ్మడం నిజంగా చాలా దుఃఖకర మైన విషయం, 

నిజానికి నాయకులను సెక్రటరీ ఆఫ్ సైట్ ఇచ్చిన ఒక అర్షరు (ప్రకా 

రంగా విడుదల చేయడమన్నది మొదటి రౌండ్ కేవిల్ కాన్ఫరెన్స్ 

అయిన తరవాత జరిగింది. కాంగెసు తరఫున తమ (సతిపాదనలు 

చెయ్యడానికి నాయకులను, వారిలో వారు సం(ప్రతించుకోడానికి వీలుగా, 

విడుదల చెయ్యడమే సవ్యమయిన మార్గం, జూలై -ఆగస్టుమాసాలలో 

రాజకీయ ఖై దీలు పడిన ఆశ (క్రమేపీ వృద్దయి, పరిష్కారం ఆలస్యం 

అయ్యే సరికి నిరాశ మరీ ఎక్కువయి పోయింది. ఆ (ప్రకారంగా ఆనాడు 

చక 
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జెయిళ్ళలో ఉన్న ఇ దీల మనోభావాలు అల్లా ఆశా నిరాశల మధ్య 

ఊగులాడాయి. అఆ పరిస్థితిని అప పసవ్యంగానూ, ఆ స్పవ్య స్త సంగానూ 

చక్కంబెట్టిన దానికి ప్రతిఫలం అవి. . వారు: చేసిన ఎన్నో త్యాగాలకు 

(పతిఫలంగా, గౌరవ (పదమయిన పరిష్కారం జరుగనున్నదని ఖై ది 

లెంతగానో ఆశించారు. 

విడుదలకి అసలు కారణుం 

కాని అసలు జరిగిందేమిటంసే, సెక్రటరీ ఆఫ్ సెటూ, బిటిష్ 

క్యాబినెట్టూ నవంబరు 90 వ తేదీని జరిగిన ఆ మొదటి రౌండ్ హేబిల్ 

కాన్ఫరెన్స్లో కాం(గసువా రవ్వరూ లేని కారణంగా అది వట్టి బూటకపు 

నాటకమే అయిపోయిందని (గహించి, ఆ ర రౌండ్ శేనిల్ కార్య 

(కమాన్నీ ముందు సంవత్సరానికి వాయిదా వేపి, దానిలో వొల్గొ న డానికి 

కొంతమంది కాం(గసువారికి అవకాశం కలుగజేయడానికి మాశతమే, 

ఓక. యేడాది పూర్తి జెయిలు అనుభవాలతో ఉన్న అన్నివర్గాల 

కాం[గెసు నాయకులనూ విడుదల చేశారు. 

గాంధీగారిని యావత్తు భారత దేశానికీ ఏకైక నాయకునిగా 

గుర్తించి, వై (సాయ్గా గారు ఆయనతో సంప్రతింపులు ఆరంభించారు. 

ఆ 'సంప్రతింపుల పర్యవసానంగానే, గాంధి_ ఇర్విన్ ఖ్యాక్తు అనే ఒక 

ఒప్పందానికి ఆ ఇరువురూ రావడమూ, ఆ ఒప్పందాన్ని అనుసరించి 

దేశంలో అన్ని(పాంతాలలో నూ జె మిళ్ళలోఉన్న కాం గైసు వారినందరినీ 

ఏకంగా జెయిళ్ళనుంచి విడుదల చెయ్యడమూ, దాని మూలంగా మెము 

కన్ననూరు జెయిలునుంచి బయట పడగలగడమూ సంభవించింది. 

కాంగెసువారి కాళ్ళబేరం 

ఊహించ శక్యంగానంత ఘనంగా సైమన్ కమీషన్ బహ 

ష్క_రణ జరుపగలిగిన కాం(గసు పార్టీ వారు, అనగా ఆ పాత కాలపు 

స్వరాజ్య పార్టీ నాయక వర్షం ఎం త్రో ఓరిమి వ్యక్త కం చేసే తమ 

మితమైన వాంఛలతో బిటిషీవారినీ, బాహ్య (ప్రపంచాన్నీ కూడా తాము 

కోరిన కోర్కెలు చాలా పరిమితంగానూ, సబబై నవిగానూ ఉన్నాయని 
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నమ్మించాలని చూశారు. వారు ' నిజంగా. స్వాతంత్ర్య (ప్రతిపాదనే 

గనుక పట్టుకు కూర్చుంళకే వారి కోర్కెలు చాలా అతిగా ఉన్నట్లు 
భావింపబడతాయని తలచారు. 

అంతేకాదు, తమ స్వాతంత్యవాంఛను విస్మరించి, అఖిల పక్ష 
సమావేశం వా రంగీకరించిన విధంగానే నడవాలని, అఖిల భారత 
కాంటగెసు కమిటీవారూ, పండిత మోతీలాల్ నెహూగారూ కూడా, 

బాగా ఆలోచించి, అన్ని పార్టీ లవారినీ 1928 నాటి కలకత్తా కాంగైెస్కు 

ఆహ్వానించారు. సెక్రటరీ త్ సైటూ, (విటి కాబినెట్లూ కూడా తాము 

ఎంతో వినయంగా కోరిన అ కగుమాత్రస్ప కోరికలను చాలా నిదా 
నంగా పరిశీలించి అఎగీకరిసారనే ఆశతోనే అఖిల సక్ష నాయకులూ 

ఆ కాం గెస్కు హాజర య్యారు. . 

గత సంవత్సరం మదరాసు కాం[గెస్లో ఆమోదించిన 

స్వాతంత్ర్య తీర్మానానికి భంగంరాని రీతిగా అఖిల వక్ష సమావేశం 

వారు అంగీకరించిన ఆ పథకాన్నే మోతీలాల్ న్మెహూ కమిటీ వారు 

తమ రిపోర్టులో మూ ర్రీభవింపజేశారు. కాంగెను నాయకుల ఆలో 
చనా, వారి విధానమూ బ్రిటిష్వారి హృదయంలో పూర్తిగా వ్యతిరేక 

భావాన్నే కలిగించాయి, సెమన్ కమిషన్ బహిష్కారం వె(సాయి 

హృదయంలోనూ, (బ్రిటిష్ కాబినెట్ లోనూ ఆగహావేశాలు కలిగిం 

చింది. బాధ్యతా యుత (ప్రభుత్వం, స్వాతంత్యం అన్న కోరికలు 

వారిని ఇంకా కలవర? పెట్టాయి, సైమన్ కమీషన్ బహిష్కరణ విజ 

యమూ, అఖిల సక్ష సమావేశంవారి రాజ్యాంగ పథకమూ, వైస్రాయ్ 
ఇర్విన్ ని కోపోోద్రి క్వ క్తుణీ చేశాయి. అటువంటి ఆవేశాలనూ, వాంఛ 

లనూ అణగ (డొక్కా రూపుమాపడం తమ అందరి విధియని ఆ మన 

తలచాడు. 

ఆంగ్లో. ఇండియన్ పష్మతికాధిపతులు ఉచితానుచితాలను మర 

చారు, భారత దేశాన్ని తుపాకి చేతబట్టి నడిపించవలసి ఉంటుందనీ, 

దానికి సంస్కరణలు (ప్రనాదించడం కొన్నిసంవత్సరాలపాటు వాయిదా 

వేయవచ్చునసీ వారి పత్రికలు (వాశాయి. దీని కంతటికీ కారణం ఆ 
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పాతకాలపు స్వరాజ్య పార్తీవారు కాళ్ళ బేరానికి దిగి, స్వాతంత్యాది 

వాంఛలను దిగమింగడ మొ, కలకతా కాంగెస్లో మన ఆశయం 

స్వాతం త్ర్యమెనని నిరూపించడం జరిగిన మాట వాస్తవమే. ఒక 

(పక్క తీవ్ర నిరసనతో కూడిన బహిష్కరణ, ఇంకోపక్క ఏదో ఒకటి 

ఇస్పించండి బాబూ అంటూ కౌళ్ళ బేరమూ, ఇవే ఆంగ్లోంఇండి 

యనులు బిరబిగిసి పోవడానికి కారణ భూతాలయ్యాయి. 

పాతపా "కు 

స్వరాజ్య పార్టీ వాదికి ఈ పద్దతి నూతనం కాదు. వారి తత్వం 

_ మొదటినుంచి ఒక్కలాగే ఉంది. 1917. 18 మాచే యేమిటి, అంతకు 

ముందునుందచీకూడా వారి పద్దతులు అల్లాగే ఉన్నాయి. మాంటెగ్, 

ఛెల్ళ్స్సఫర్స్ గారల పరిక కోధనలి ఎల్లా నడిచాయి? డా॥ అనిని సెంట్ 

మొదలై న నాయకులందరూ [9175 పూర్వం ఏ దారి తొక్కారో ఆ 

బాటలోనే 1028-28లో కూడా మన స్వరాజ్యపార్తి నాయకులు నడిచారు. 

ఆ 1917.18 సంవత్సరాలలోనూ, 1928.29ల లోనూ జరుపబడిన అల 

జడులకో నాకు సంబంధం ఉన్నకారణంగా, ఆ రెండు సందర్భాలలో 

నడచిన చర్మిత ఇక్కడ టూకీగా తెలియజేయడం నా కర్తవ్యంగా 
కావిహను. 1917లో జరిగిన కలకత్తా కాంగెస్ ఆధ్యకురాలిగా అని 

బెసెంటమ్మ 1918లో భారత దేశానికి డెమినియన్ పేటస్ ఇవ్వక 

తప్పదనీ, అలా ఇవ్వబడిన అధినివేశ (ప్రతిపత్తి పద్దతులనూ, విధానా 
లనూ భారతదేశం దాగా ఆక ళించుకున్న తరవాత అనగా సుమారు 

ఐదు మొదలు పది సంవత్సరాల లోపల ఆ డొమినియన్ను సైటస్ను 

పూర్తిగా భారతదేశంలో అమలు పరచాలనీ ఆమె కోరారు. 

1918 లో నడచిన చరిత్ర 
అదే సంవత్సరంలో జరుపబడిన రెండవ కాంగ్రెస్లో, విటిష్ 

(ప్రభుత్వంవారు భారతదేశానికి స్వయంపరిపాలనానకాశం తప్పక 

కలుగజేసామని, ఎప్పటినుంచి ఆలాంటి అవకాశాన్ని భారత దేశానికి 

ఇవ్వవచ్చునన్నది నిర్దారణ చేస్తూ, రాజ్యత౦(త పద్దతిని, కట్టుబాట్లను 



504 నా జీవిత యాత్ర, 

రూపొందిస్తూ త్వ ఇరలోనే (ప్రకటన చేసామనీ చెప్పిన కారణంగా, వారికి 

కృతజ్ఞతలు on చే మాలసీ, డొమినియన్ సైటన్ రూపొందించే 

లోపల, కాం(గైస్_ లీగ్ పథకం భారత దేశానికి స్వయంపరిపాలన 

కలుగజేసామన్న ఈ శుభ సమయంలో వెంటనే అమలు పరచాలనీ 
కోరారు. ఇంతా జరిగాక, తీరా మాంపేగ్ వచ్చి స్వయంగా సంగతి 

సందర్భాలు విచారిస్తూన్న సమయంలో, డా॥ అనిబిసెంట్ దేశం కోరు 

తూన్న కోర్కెలను వివరిస్తూ, సర్ శంకరన్ నాయరు అగ్నిపాయమే 

తన అభ్మిపాయం అంది. 

సర్ శంకరన్ నాయర్ కాలానుగుణంగా నడవగల. మనిషి 

కాడన్న విషయం లోక విదితమ, ఆయన 1897లో కాంగెస్ అధ్య 
క్షుడు. ఆ తరవాత మైలాపూరు మిత్రులతో కలిసి ఉద్యోగాది హోదాల 
మీదికి దృషి మళ్ళించుకున్నాడు. అక్కడ ఆ మెలాపూరు యోధులు 

ఈయన్ని దిగ్మదొక్కి పెకి వెళ్ళిపోయారు. 1907 లో ఆయన మద 

రాను హైకోర్టులో ప్రభుత్వ న్యాయవాదిగానూ, పబ్లిక్ (పాసిక్యూటరు 

గానూ ఉండేవాడు. నాతోబాటు ఆయన లండన్ * నగరంలోని (గేస్ 

ఇన్ (Gray’ ర Inn) ద్యారా బారిష్టరు పరీక్షకు హాజరయ్యాడన్న 

సంగతి ఇడివరలోనే చెప్పి ఉన్నాను. ఆయన 1917.18 లో గాని 

జడ్డీ కాలేదు. 

ఆయన స్వాభావికంగా మితవాది, 1018 లో కాంగెసును బల 

పరచడానికి సర్ శంకరన్ నాయర్కి ఏమొ కారణాలున్నాయో మనకు 

తెలియదుగాని, డా1 అనిబిసెంట్ మా(తం శంకరన్ నాయర్ని 

గురించి మాంపేగ్తో చెప్పడమూ, ఆ శంకరన్ నాయర్ అభిప్రా 

'యమే తన అభిప్రాయమని సూచించడమూ మాత్రం క్షమార్లం కాదు, 

ఆ ముక్కలలో కాంగాస్ అధ్యకురాలిగా ఆమె తన వాంఛ 

తార్థమూ, కాం(గెస్ తీర్మాన రూపకంగా కోరిన కోరిక్కా మాంచేగ్తో 

నొక్కి. వక్కాణించి ఉండవలసింది. అంతేకాదు, కీ. శ్రే ఎస్. శ్రీని 

వాసయ్యంగారు మాంపేగ్తో చెప్పిన విషయాలూ మనం. (గ్రహించాలి. , 



గాంధీ-ఇర్వినె ఒడంబడిక, మా విడుదల 505 

ఆయన ధర్ముమా అనీ, మాంపేగ్ తనతో (శ్రీనివాసయ్యంగారు చెప్పిన 

విషయాలన్నీ తు, చ. తప్పకుండా, తన డె రీలో (వాసుకున్నాడు. 

మాంటేగ్ కధనం (పకారం (శ్రీనివానయ్యం గారు భారత 

దేశంలో ఏ ఒక్కరూ కూడా కాం(గెస్= వీగ్ పథకం పట్ల సుము 

ఖంగా లేరని, అందువల్ల ఆయన దానిని మన్నించవలసిన “అవసరం 

ఉండదనీ, ఆశాజనకంగా ఏదో 'అన్నుగహిసాం అని అంటే, చిత్తం 

అలాగే తమ దయ అని (పజలంటార్ సీ నమ్మబలికినట్లు తెలియ 

వ అప్పట్ శ్రీనివాసయ్యంగారు చెన్నరాష్ట్రానికి అడ్వకేట్ 

జ . 

ఇటువంటి పరిస్థితులలో, కాం(గసు “డిమాండ్ను కాదని, 

ఏదో ద్వంద్వ పభుత్వ పద్దతిని ఆ మాంటేగ్- ఛెల్క్స్ ఫర్డ్ గారలు దేనినో 

ఇసామని ఊరుకున్నారు.” మాంటిగ్ రాకముందు, "ఆయన చాలా 

సరళ హృదయంతోనూ, నదభిప్రాయంతోనూ వస్తున్నాడనే అందరూ 

భావించారు. ఆయన వచ్చినప్పుడు దేశీయులు గట్టగా తమ అభి 

(సాయాన్ని నొక్కి వనక్కాణించ గలిగిఉం టే “పొవిన్లియల్ అటో 

నమి లాంటి దేదయినా. భారతీయుల శివ్వడానిక ఆయన ఆయ త్ర 

సడేవాడు, 

డా॥ అనిబిసెంట్ 1917కు పూర్వం భారతదేశానికి ఎంతో 

శీవ చేసి, భారతదేశానికి “హోం రూల్” ఇవ్వాలి, ఇచ్చి తీరాలి అని 

స్వాతంత్ర్య సమరం సందర్భంగా జెయిలుకు కూడా వెళ్ళిన ఇల్లాలు, 

పెగా మాంపేగ్ వచ్చేముందు, కాం(గెస్ అధ్యక్షురాలిగా, భారతదేశానికి 

స్వపరిపాలనావకాశం కలుగజేసితీరాలని గట్టిగా చెప్పింది. కొద్ది నెల 

లలో ఆమె తత్వం పిరాయంపవడమేగాక,. తన అభ్మిపాయమూ, సర్ 

శంకరన్ నాయర్ అభ్నిపాయమూ ఒకపేనని చెప్పడాన్ని, అనుకో 

కుండా, పప్పులో కాలేసింది. 

శ్రీ నివానయ్యంగారు అడ్య కేట్ జనరల్ గా (పజాహృదయాన్ని 

గు ర్తెరిగినవాడే. తనకు తానే మాంవేగ్ను కలిసి మాటాడగోరి, తన 
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వ్య "క్తగత మైన అధీ పాయంతో ఆయన్ని ముంచె త్రకుండా ఉండి 

ఉండవలసింది. (ప్రజాభిపాయానికి భిన్నంగా, ఆయన సీంత డబ్బా 
వాయించి, డేశానికి తీరని అన్యాయం చేశాడు, శ్రీ నివాసయ్యంగారు 
తనకు తానుగానే వచ్చి కలుసుకున్నాడనీ తనముందు సాక్ష్యం ఇవ్వ 
డానికని ఆయన్ని ఎవ్వరూ ఆహ్మానించలేదనీ మాంపేగ్ తన డె రీలో 
వ్రాసుకున్నాడు. ఆయనకి తనకి "అప్పట్లో రాజకీయాలతో సంబంధం 

లేకపోయినా, అడ్వకేట్. జనరల్గా మాటాడిన కారణాన్ని మాంపేగ్ | 

ఆయన అభ్మిపాయం మీద విలువ ఉంచవలసి వచ్చింది. సల్ల 

| 

అప్పటికి పండిత మోతీలాల్ న్నెహూకీ రాజకీయాలతో 

సంబంధం లేదు. అయినా ఆయన, తన స్వంత అభ్నిపాయంగా, | 

మాంపేగ్తో ఇప్పటినుంచి ఇరవై యేళ్ళ లోపుగా భారత దేశానికి ' 1 

బాధ్యతాయుత (ప్రభుత్వం (Responsible Government) 
ఇ స్తే జనం సంతోషిసార ని చెప్పాడు. ఇలాంటి సాక్ష్యాలు ' 

ఆధారంగానే, మాంచేగ్ రౌండ్ మేబిల్” షత్రికాధిపతి లయొనెల్ కర్తిస్ 

(Lionel Curtis) సలహా (ప్రకారం, ద్వంద్వ పభుత్వ సూడ 
నలు చేసి ఊరకున్నాడు. 

కొంతమంది నాయకులే గనుక [దోహంచేసి ఉండకపోతే, | 
వెంటనే “ప్రొవిన్షియక్ ఆబోనమీ (PrOViNCial autonomy) ఈ 
న్ధాపన అయిఉండేని. దానిని అనుభవిస్తూ, పూర్తి బాధ్యతలకోనం , 

ఆందోళన చేస్తూ ఉండిఉం పే, అటువంటి. 5 'పూరాపూవీగల (ప్రభుత్వాన్ని | 

కూడా ఇప్పటికి ఐ పది సంవత్సరాలలో పుగానో, సాధించి ఉండేవారం, _ 

భారత దేశ చరిత వేరు విధంగా రచియింవబడి ఉండేది. 

ఈ పట్టున ఆ 1918-19 నాటి స్పితికీ, సెమన్ కమీషన్ చాయ్ | 

కాట్ నాటి స్టితికీ (1928-29) విలియా వేయడం న్యాయం. ' 

Se Pr 

1928 లో జరిగిన కథ 

మదరాసులో 1927 లో జరిగిన కాం[గెస్లో పండిత జవహర్ 

లాల్ న్నెహూచే ప్రతిపాదించబడిన “స్వాతం(త్యి తీర్మానం ఆమో 
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డించబడింది, మహాత్మా గాంధగారికిగాని, మోతీలాల్ న్నెహూగారికీగాని 

ఈ తీర్మానం సజ్జ ఎలాంటి అభిలాషా లేదు. "1885 నాటి (ప్రథమ 

కాం(గెస్ లగాయితు బెంగాల్, కాంగైసుపట్ల ఆదరాభిమానాలతో నే 
ఉంటూ వచ్చింది. కాని దర్శిలా తిరుగుబాటుదారీ విధానాలకు ఆలవాలం 

అయింది. చాలాకాలం ఆ తిరుగువాటుదాదీ విధానం బెంగాల్లో 

నాటుకుపోయింది. బెంగాల్ యువకులు ఎందరో అహింసా పద్ధతిని 

దెళాన్ని సేవించగోరి ఎన్నో సాహసకార్యాలుచేసి మృతజీవులయ్యారు. 
గాంధిగారి అహింసాత్మక విధానం [కమేపీ బెంగాల్ యువకుల మనో 
తత్వాలమీవ | పనిచేసి, 15028 నాటికి వారిని శాంతపరచి, మితవాదు 

లనుగా తయారుచేసింది. అటువంటి పరిస్టికులలో, 1928 లో కాంథగెస్ 
తిరిగ్ కలక తాకు ఆహ్వానించబడింది. “నాటి కాంగెస్కు అధ్యకునిగా 

ఎవరిని నిర్ణయించాలి అన్న ఆలోచనలో బెంగాల్ వారిదృప్టి మోతీలాల్ 
నెహ్రూ మీద పడింది. నిజానికి ఆయనే తన కుమారునిచే (ప్రతిపా 
చించదిడిన స్వాతంత్ర్య తీర్మానాన్ని తిరగతోడగలడని వారు భావిం 

చారు. ఈ కథ అంతా లోగడ మనవిచేసే ఉన్నాను. 

1918 లో డా॥ అనిబిసెంట్ లా, కలక తాలో పండిత మోతీ 
లాల్ నెహూ తన అభధ్యత ఉపన్యాసంలోనే స్వాతంత్ర్య తీర్మానాన్ని వెను 
కక్ష నెట్ట అఖిల పక్ష సమావేశం అంగీకరించిన పథకాన్ని ముందుకు 
పెట్ట, కాం(గెస్ దానినే ఆ మోదించవలసిందని సూచించాడు. కాం(గసు 

ఆశయం మాతం పూర్తి స్వాతంత్యమే అంటూ కూడా, (బిటిష్ 
వారు ఈ దేశ పరిస్తితులను బాగా గమనించి, ఏమిచ్చినా సంతోషమే 
అన్నాడు, 

గాంధీగారు చూపించిన మార్గాన్ని అనుసరించి సైమన్ కమిషన్ 
బహిష్కరణ విషయంలో అంతటి “మహోన్నత శిఖరాన్ని అధిప్పించిన 
కాం(గెనువారే, ఆంగ్లేయుల వద్దనుంచి తమ వాంఛితార్హ మైన స్వేచ్చా 
స్వాతం[త్ర్యాలను పిండాలని తలుస్తూనే, దేశం “తరపున దేశీయుల 
తరపున న్వాతంత్యమె తమ ఆదర్శం అని చెపుతూనే, ఏక్ దమ్ 
దిగజారిపోయి, సెమన్ కమిషన్ వారినుంచి, అధమం పరిపూర్ణ మైన 

ర్ట 



508 నా జీవిత యాత్ర 

“పొవిన్లియల్ ఆటోనమీ" సూచనకై నా నోచుకోని పరిస్థితికి పడిపోయిన 
ఉదంతీమూ, అందుకు కారణాలూ ఎన్నినార్లు చెప్పినా, నాకు చెప్పా 
లనిపి స్తుంది. ఈ విషయం గు ర్రుకొచ్చినప్పుడల్లా నాకు బాధ వచ్చి, 
“ఆంగ్లేయులు న్ధ క్రీహీనులయిన శ(తువులను దూసి జాలి పొందరు, 
కాదా అంటే నె త్రకెక్కుతారు” అన్నది మళ్ళీ మళ్ళీ మనవి చెయ్య 
కుండా ఉండలేను. వారు మనలను అధఃపాతాళానికి అణగ దొక్కాలనే 
ఉదేశంతోనే, కత్తి చేతబట్టి సంపాదించిన రాజ్యాన్ని కత్తి చేతది'ప్రే 
పరిపాలిసాం అని  అన్నారస్, వారు అలాఅనగలగడానికి కారణం మన 
నాయకులూ, వారి చేతలూ వాతలూ, సలుకులూ కల్పించిన మన దుస్పితే 
నసీ మళ్ళీ ఒకసారి మనవి చేసి, నా మనః శ్రేశాన్ని మరి కాస్త తగ్గించుకో 
డానికి (ప్రయత్నినాను. కాగా దున్న పోతునీ దూడసీ ఒకే ఈ కాడికి కట్టన 

విధంగా, మన దేశంలో ఉన్న రాజుల (ప్రన క్రికీ, రాష్ట్రాలలో ఉన్న 
(ప్రభుత్వ విధానాలకీ కూడా పనిలో పనిగా ముడి పెట్టగలిగిందా కమిషన్. 
దీని కంతటికీ కొరణం మన పిరికితన మేనని తిరిగి వక్కాణీంచి నా 

ఆవేదన తీర్చుకోనివ్వండి, 
ఆ యువక ద్వయం = సుభాష్బాబూ, జవహర్లాలూ, ఇటు 

వంటి పతనం ఏదో రాబోతోందని (గ్రహించే, కలక త్రా కాం(గెస్లో 
విషయ నిర్దారణ సభ వారు అంగీకరించిన (ప్రతిపాదనకు బహిరంగ 
సమావేశంలో అడ్డు తగిలి, తమ సవరణ (పతివాదించారు, అనుకున్న 

దానిని కాదంటున్నా రని గాంధీగారు అడ్డు తగలడం చేతనే, ఆ నవరణ 
వీగిపోయింది, ఈ సందర్భంలో కూడా భారతీయ నాయకులు తమ 

బలహీనత నే తిరిగీ (పదర్శించుకున్నారు. దేశక్షే వౌన్ని విస్మరించారు, 

మోతీలాల్ నిరంకుశులలో నిరంకుళుడు. ఆయనకు తిరిగి మహాత్ముని 
అండ దొరకగానే, శాంతంగా మంచి చెడ్డలు విచారించడం న్యాయ 
మేమో నన్న దృషే సన్నగిల్లింది. ఆ అక్యవసర పరిస్థితులలో ఆయన 
ధీశ క్రిని ఉ _కేజపరచి, ఆ రాజీ (ప్రతిపాదనలకు వ్యతిరీ క్ర కత ఆయనలో 
కలిగించలేక పోయాము. 

1918.19 సంవత్సరాలలో అనిబి సెంటమ్మ పరిప్టితీ అల్లాగే 
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ఉండేది. మేము ఆమెతో కలిసి ఆ “హోంరూలు సంరంభంలో పని 

చేసిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని, ఉపన్యానాల ద్వారానూ, వారా 

పత్రికల ద్వారానూ ఎంతగా (ప్రయత్నించి తంటాలుపడ్డా, ఆమెను 

మాంటేగ్ ముందర దిగజారిపోతూన్న పరిస్థితినుంచి అనాడు తప్పించ 

లేకపోయాం. ఆమె మొదటిసారిగా మాంజేగ్ను దర్శించినప్పుడు, 

ఆయన నిశ్చల, నిర్మల, శాంతియుత వాతావరణంలో తన విచారణ 

జరప గల అవకాశం కలుగజేయమని కోరిన కోర్కెను మన్నించిన 

కారణంగానే, ఆమె అంత హఠా త్తుగా దిగజారిపోయిందని మాలో 

కొందరికి అనుమానం కలిగింది, 

స్మపూ-జయకర్ రాయబారాలు 

1930 నాటి రాజీ (ప్రయత్నాలు మహాత్మాగాందీకో సహా అన్ని 

వర్షాల కౌం(గేసు నాయకులూ జె మళ్ళల్లో ఉన్న సమయంలో ఆరం 

భించబడ్డాయి. ఆ ఉద్యమ సమయంలో చాలాకాలం మోతీలాల్ నెహళా 

గారు 'బయపే ఉన్నారు. ఆనాడు' ఆ రాజ్య పతిపాదనలు సర్ తేజ్ 

బహదూర్ నపూ, జయకర్ గార్ల నాయకత్వాన నడిచాయి. ఆనాటి 

ఉద్యమం మాంచి రసకందాయ పట్టుగానే నడిచింది. [బ్రిటీష్ రాజకీయ 

వేత్తలూ, (పభుత్వం వారూ కూడా ఆ పరిస్తితిని ఎదురొ వడం అంత 

సులభం కాదని మెల్లి మెల్లిగా (గ్రహిస్తున్నారు. 

అంగ్ల రాజకీయవే లు సందర్భానునారంగా మార్గాన్వేషణ 

చేసి జాగ త్ర తపడగల నేర్పరులు. వారు భారత నాయకుల మనో 
భావాలు గత 20 సంవత్సరాలుగా పూర్తిగా శోధించి [గహించి 

ఉన్నారు. ఈ సారి భారతీయుల దృషి [పక్కతోవల పటించాలనే 

కోరికతో, రౌండ్ జేబిల్ కాన్ఫరెన్స్ అనే నూతన పంధాను చేబట్లారు. 

మొదటి రౌండ్ జేదిల్ కాన్ఫరెన్స్ 1990 నవంబరులో జరుగ 
వలసి ఉంది, ఆ కాన్ఫరెన్స్ జరిగే లోపల స పూ_జయకర్ గార్లు 

ఎల్లాగయినా గ గాంధీగారినీ, న్నెహూ ద్వయాన్ని (ప్రభుత్వం వారి అను 

మతితో కలుసుకుని సం ప్రతించాలని (యత్నించారు. కాన్ఫరెన్స్కి 
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ముందుగా మన నాయకులు (పభుత్వంవారితో సంపతించడానికి వీలుగా 
వారిని మున్ముందుగా విడుదల చేయమని కోరడానికి బదులుగా మాక 

వారిని కలవడానికి అవకాశం ఇవ్వండి అని స పూ_జయకర్లు అడగడం 

ఒక అసాధారణ విధానం. 

పె గా ఈ మధ్యవ ర్రిత్వం వహించిన పెద్దలకు కౌం(గసన్నా, 

కాం(గెను వారి బధానాలన్నా మొదటినుంచీ వ్యతిరేక భావమే. కాగా. 

వారు బహిరంగంగా ఈ శాసన ధిక్కారాన్ని ఈసడించిన పెద్ద మను 

ములు. అటువంటి సరిస్టితులలో ఈ పెద్దలు కాం(గెసు వారికీ , ప్రభుత్వం 

వారికీ మధ్య సంప్రతింపులు సాగిసాం “అంటే, వారియందు విశ్వాసం 

ఉంచడం ఎల్లా సాధ్యం అవుతుంది? వారు కౌాంగెసువారి మనా భావా 

అను (గహించి, ఆ నాయకులను విడుదల చెయ్యకుండా సంప్ర 

తింపులు జరపడం న్యాయం కాదుగనుక, వారిని ముందుగా విడుదల 

చెయ్యవలపిందని (పభుత్వానికి సలహా ఇచ్చి ఉండవలసింది. అదే 

న్యాయమయిన పద్దతి గదా! లేదా వారు (ప్రభుత్వంవారి మనోభావాలను 

(గ్రహించి, వారు" ఇవ్వదలచిన 'దేమిటో తెలుసుకుని, ఆ వివరాలు 

కాం గసు వారికి తెలియజేసి ఉండవలసినది. ఈ రెండు పద్దతులలో 

యేదీ వారు అనుసరించలేదు. 

వారు మున్ముందుగా పండిత మోతీలాల్ నె హూగారికో సంప 

తించి, వారి మనోభావాలను (గహించి, వారిని పిడికిల్లో ఇముడ్చు 

కున్నారు. ఎప్పుడూ ఏదో ఒకరకంగా రాజీపడితేనే మంచిదని వాంఛించే 
ఆ మోతీలాల్ గారు, అడిగినదే తడవుగా తమ మనోభావాలన్నీ వారితో 

విప్పి చెప్పేశారు. అల్లా చెప్పేముందర, ఆయన మంచి చెడ్డలు 

యోచించలేదు. ఆయనకు తాను పలుకుతూన్న పలుకులు కాం(గెనుకూ, 

తనకూ కూడా చిక్కులు కలుగజేసాయే మోనన్న ఆతోచన లేకుండా 

పోయింది. మోతీలాల్ గారిని 1880 జూన్ వరకూ, అరెస్టు చేయలేదు. 

లండన్లో (పచురించబడే డెయిలీ హెరాల్డ్ సోకోంద్ సూచ 

నలు. విలేఖరులలో స్తోకో 0బ్ (Slocombe) టక (ప్రముఖ విలేఖరి. 

ఆయన ఆంగే యుడు. ఆయన తన పత్రికలో 1930 నవంబరులో కలున 
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నున్న రౌండ్ టేబిల్ సమావేశంలో కాం(గెసువారు కలిసిన స్తే మంచిది 
అంటూ కాంగెసు వారికి కొన్ని సూదనలు ఇచ్చాడు. మోతీలాల్ 

న్నెహూగారి అధి పాయాలు స్లోకోంబ్కీ అందచేస్తూ, స్మప్రూ-జయకర్లు 

మధ్యవ ర్రిత్వం వహించడానికి పూనుకున్నారు, "స్టోకో ౦బ్ యందు 

కలిగిన విశ్వాసం వల్లనో, లేక స్తోకోంబ్ ఆంగ్లేయడయిన కారణంగా. 

తమ వాంఛలను సరిగా నివేదించగలడనో, మోతీలాల్గారు తాను తన 

దేశానికి (బిటిష్ వారి వద్దనుంచి వాంఛించే. దేమిటో ఆ విలేఖరి కెరుక 

పరచాడు. 

“కార్యగెసువారు రౌండుపేబిల్ కాను ఎ లెన్స్లో పాల్గొనడానికి 

ముందు, భారతదేశానికి డొమినియన్ థైటస్ ఇవ్వడం భాయమని 

ఆంగ్లే యులు రహన్యంగా వాగ్దానం యివ్వాలి. ఈ వాగ్దానానికీ, రౌండ్ 
బిల్ కాన్ఫ రన్స్వారి సలహోలకీ, పార్ల మెం ట్ వారు “చేయదలచుకున్న 

దానికీ లంకె ఉండరాదు. కాంగెసు వారికి దిటిష్వారూ వె వె(సాయి 

గారూ రహస్యంగా ఇచ్చిన ఈ నాగ్గానం, కాన్స'రెన్స్వారూ పార్లమెంట్ 

వారూ ఏవయినా (పత్యామ్నూయ , సూచనలు చే స్తే, వారు చేసిన ఆ చిట్ట 

చివరి సూచనలకు లోబడే తాము ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని చెలి ల్లించుకోవచ్చు” 

నని మోతీలాల్ గారు స్లోకోంబ్క తెలియజేశారు. మోతీలాల్ గారి 
సూచనలను గాందీగారి వదుటా, ఇంకా కొందరి నాయకుల ఎదుటా 

ఉంచడానికి సప్రూ_జయకరుగారలు వై సాయ్గారి అనుమతి కోరారు. 
భారత (ప్రభుత్వంవారు ఆనందంగా అనుమతిని (పనాదించారు. యెరవాడ 
జెయిలులో ఉన్న గాంధిగారిని చూడడానికి స్మపూం -జయకర్ గారలు 

వెళ్ళారు. 

గాంధీగారి (ప్రతిపాదనలు 

ఎట్టి పరిస్పితిలోన యినా, ఏ విషయం మీదనయినా, ఇంకొకరి 
(ప్రోత్సాహం, పోద్బలం లేనంతవదకూ గాందిగారికి ఎప్పుడూ నిళ్చిత 
అధిపాయా లుంటాయి, పూర్తి రిగా బాధ్యతాయుత (ప్రభుత్వం భారత 

దేశానికి ఇస్తామని బ్రిటిష్ ష్ గవర్నమెంట్ వారి తరపున భారత ప్రభుత్యం 
వారు హామీ ( ఇవ్వాలనీ, ఈ హామీని రౌండు జేవిల్ కాన్ఫరెన్స్వా రంగి 
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కరించి తీరాలనీ, రక్షణల విషయంలో తీసుకోతగ్గ మార్గాలను వారే 

నిర్హ యించవచ్చుననీ గాందీగారు నూచించారు, సరీఅయివే రాజ్యాంగ 

విధానం రూపొందించి తీరాలనీ చెప్పారు. కాగా ఈ మధ్య కాలంలో 
కల్లు దుకాణాల దగ్గర, విదేశీ బట్టల దుకాణాల దగ్గరా పికెటింగ్ 

కోనసాగించే హక్కు కాం(గెసువారికీ ఉండా లన్నారు. 

ఇద్దరు మధ్యవ రులు గాందీగారి సూదనలనుకూడా (గ్రహించిన 

వారె, నాయకుల ఆభ్మిపాయాలనూ పరిశీలన చయవలసి ఉంటుం 

దంటూ, వాటిని చెస్రాయెగారి ముందు ఉంచారు. (ప్రభుత్వంవా రి మన 

స్సులో ఏముందో ముందుగా (గహించకుండానే రాయబారాలకి ఆ 
ఇరువురూ పూనుకోవడం శుద్ధ తప్పు. అంతేకాదు మోతీలాల్ నెహూ 

గారిని అరెస్టు చేసేముందు, “ఆయన స్రోకోంబ్కు తెలియజేసిన అధి 

పాయాలను నిర్బంధంలో ఉన్న గాంధీగారి అభ్నిపాయాలతో గుది 
గుచ్చడం ఇంకొక తప్పు, 

మున్ముందుగా అప్పటి కప్పుడు భారత దేశానికి పూర్తి బాధ్యతా 

యుత (ప్రభుత్వాన్ని ఇసామని వాగ్గ త్తం చేసితీరాలని గాందీజీ తన అభి 

(పాయాన్ని స్పష్టంగానూ, స్ఫుటంగొనూ చే ప్పేశాడు. పైగా ఆ వాగ్గ త్తం 

రౌండ్ -పవిల్ కాన ్పరెన్స్వారి ఎదుట బహిరంగ పరచాలని, 

అధమం పార్ష మెంటు వారి ఎదుటనయినా దాని ప్రస కి క్రీ ఎత్త లనీ 

ఆయన సూచించాడు. వారు చేసే సే [ప్రత్యామ్నాయ సూచనలకు అది కొంత 
వరకూ అనుగుణంగా ఉండవచ్చునని అన్నా డాయన. 

వెస్రాయ్ వెనకడుగు 
కాని పూర్తి బాధ్యతాయుత (ప్రభుత్వాన్ని భారత దేశానికి ఇన్వ 

డాసికీ ఒప్పుకున్నా. డనుకున్న ఆ వై(స్రాయగారు, అప్పుడే తన పై 
మునిగినటు అడుగులు వెనక్కి వెయ్యడం ఆకంభించాడు., అల్లా వెన 

కడుగు వేస్తూనే నాయకులను సందర్శించడానికి సృహూ. జయకర్త గారికి 

అనుమతి ప్రసాదించాడు. వై(సాయె వెనకడుగు “వేయడానికి కారణం 

మోతీలాల్ నెహూగారు, ఆయన అరెస్టుకు పూరం, స్లోకోంబ్ ను 
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నమ్మి తన హృదయంలో ఉన్న ఏ భావాలనయితే ఆయన ఎదుట 

పెట్టాడో, అవన్ని అప్పుడే స్తై సోకోంట్ వె వె(స్రాయెగారికి అందజేయడ మే, 

ఎప్పుడయితే మోతీలాల్ న్నెహూ సంపూర్ణ బాధ్యతాయు శ 

(ప్రభుత్వం ఇచ్చే విషయమై రహస్యపుటొప్పందానికి దిగజారిపోయాడో, 

పెగా రౌండ్ పేవిల్ కాన్సరెన్స్వారి (ప్రత్యామ్నాయ సూచనలకు ఆ 

ఒప్పందం లోబడవచ్చునని అంగీకరించాడో, ఆ తక్షణం వె(సాయ 

గారు తాను ఏ విధమయిన రహన్యపు టొప్పందాలకూ అంగీకరించ 
కూడదనే నిశ్చయానికి వచ్చేశాడు. 

న్యాయంగా, స్లోకోంబ్ ద్వారా న్మెహూగారి సూవనలను 

(గ్రహించిన తక్షణం, నహ - జయకర్ గార్హకు గాందీగారిని కలుసు 

కోవడానికి అనుకుతి నిరాకరించి ఉండవలసింది. దానికి బదులుగా, 

దెబ్బతో బాధపడేవాడి నెత్తిన మొట్టికాయ కూడా మొట్టినట్లుగా, తాను 
కాం గసువారి కోరిక (ప్రకారం, ఏవో కి కొన్ని సంస్కరణలను మా త్రమే 

సూచించగలనపీ, వాటిని పట్టుక కునే (ప్రజలు వారి వ్యవహారాలను వారు 

చక్కదిద్దుకో వాలని చెప్పేశాడు. మధ్యవ రు రులుగా వ్యవహరినామని 

బయల్దేరిన పెద్దలు తప్పుటడుగు వేస్తే ఇంతకంటె అధికంగా ఏం 

జరుగుతుంది?" 

జయిలునుంచి గాంధీగారి సైట్ మెంటు 

గాంధీగారు, తాను ఫె దీగా ఉంటూ తన తరపునా, దేశం తర 
ఫునా ఏ విధమయిన సూచనలనూ చెయ్యజాలనని అనడం న్యాయం 

గానూ ధర్మంగానూ ఉంది. ఈ రూలు ఎల్లప్పుడూ, అందరికీ, అన్ని 

దేశాలవారికీ వ ర్తిస్తుంది. అంత తీవ్రంగా జవాబు ఇస్తూ గాంధిగారు, 

మళ్ళీ ఇవి నా స్వంత అభి పాయాలంటూ కొన్ని సూచనలు చెయ్య 

కుండా ఉండి ఉంటే బాగుండేది. స్వంత అభి పాయాలంటూ గాంధి 

గారు కొన్నీ సూచనలు చేసిన కారణంగానే, నె, (హూద్వయం వారితో 

ఏకీభవించ జాలమని అనడంలో దోషం ఏమీ లేదు." 

ఎంతో ఘనంగా అహింసాత్మకంగా పోరాటాన్ని సాగించిన 
అనంతరం, ఒక దేశ స్వాతంత్ర్య విషయమైన (ప్రసావనలో, తమ 
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తమ స్వంత అభిపాయాలను బహిరంగ పరచడం ఎప్పుడూ న్యాయం 

కాదు. దేశం తరపున తాము తమ నిళ్చితాభ్నిపాయాలు తెలియ చెయ్య 
వలసి ఉన్నందున తమకు మున్ముందుగా స్వాతం(త్యం లభింప జేయ 

వలసిన బాధ్యత (పభుత్వం మీద ఉన్నదన్న విషయం మన నాయకులు 

సృష్టంచేసి ఉండవలసింది. 

కాని అచార విరుద్దంగా, 1080 ఆగస్టు 15వ తేదీని మహాత్మా 
గాంధీ జెయిలునుంచే ఒక్ సైట్ మెంట్ జేశారు. తానున్నూ, తన 

మితులున్నూ, స్మపూ= జయకర్లు నడపిన రాజీ (పయత్నాలకు 

కృత జ్ఞాలమనీ, (ప్రభుత్వంవారు కాంతి నెలకొలే సదుదైశంతో కౌం(గే 

వారితో సంపతించ తలచి ఉంటే, జెయిళ్ళలో ఉన్న అ నాయకులతో 

నిరాకేపణీయంగా సంప్రతింపులు జరపవచ్చుననీ ఆ సైట్ మెంట్ లో 

ఉంది. రాజీ (పతిపాదనల విషయంలో వె వె _సాయ్గారి 'అనుమతికూడా 

ఉండి ఉంటే, గాంధీగారు ఆటువంటి పేట్ మెంట్ ఇవ్వవలసిన అన 

సరం ఉండేదికాదు, 

రాయబారాల వైఫల్యం 

మధ్యవర్తులు రెండు నెలలపాటు పడిన తంటాలుకు (పతి 

ఫలంగా జెయిళ్ళ లో ఉన్న నాయకుల వద్దనుంచి ఇటువంటి సైట్ మెంట్. 

తీసుకు రాగలగడం వారి (ప్రతిభ యేమో! గాందీగా రిచ్చిన ఠః సైట్ 

మెంట్తో వె వై (నాయ్గారి బుర్ర తిరిగిపోయిందనీ, తాను ఏవిధమయిన 

రాజీ ప్రతిపాదనలూ చెయ్యకుండా నిమ్మకు సిర _్రీనట్టు చల్లగా ఊరు 

కుంటానేమో అనుకునే గాందీగారు ఈ స్టేట్ మెంట్ ఇచ్చి ఉంటాడని 

వె వై సాయ్ తలచి ఉండాలనీ, ఈ పరిస్టితికి గాందీగారి సేట్ మెంట్ 

కారణ భూతమయిందనీ, నై నిటాల్ జేయిలునుంచి ఆ నె హూూగారు 

ఎరవాడ జెయిల్లో ఉన్న గాందీగారికి తెలియజేశారు. 

ఆగస్టు 91వ తేదిని మధ్యవ ర్సిత్వ (పయత్నమనే ఆ తతంగ 

మంతా నిస్పలం అయినట్లు తేలిపోయింది. స్వరాజ్య సాధనకై చరి 

(తాత్మకంగా నాగించిన 'బ్రహ్మాండయిన అహింనాత్మక సమరంతో 

(ప్రపంచ దృషినే ఆకటుకోగలిగిన కాం(గెనువారు, అనుకోని విధంగా. 
ల ల a 
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మళ్ళీ దిగజారిపోయారు, ఎన్ని "వేలమంది జె ముళ్ళకు వెడితేనేం, 

పోరాటం ఎంత ముమ్మరంగా సాగిపోతేనేం = తుదకు మిగిలినదంతా 

దిగజారుడే. ఈ పరిస్టితికీ కారణం ఆ [01-18 నాటి అనిబి సెంటమ్మ 

విధానమె తిరిగీ క 1930లో కూడా, (బ్రహ్మాండమయిన యుద్దం 

_ మధ్య ఉండీకూడా, అవలంబించడ మే. 

అగనాయకులు విడుదల, ఇర్వినతో ఒడంబడిక 

ఎంతగా తమ్ముతాము బ మట పెట్టుకున్నా తమ్ముతాము సందా 

శించుకోగల నేర్చిరితనం కాం(గెసువారిలో ఉండబశే, ఆ 1930 ఆఖరు 
నాటికి తిరిగీ ఈ కయ్యం ముమ్మరం అవడమూ, దానో 1931 మొదటి 

రోజులలోనే (బిటిష్వారు కౌంగను క కార్యనిర్వాహక సమఘ్యులుగా పని 

చేసిన ఆ పాతవారినీ, కొ త్త వారినీ కూడా వదలి పెట్టడానికి నిశ్చయించు 
కోవడమూ, అప్పుడే వారికి వె వైస్రాయ్ గారితో నిర్మల వాతావరణంలో 
తర్జన భర్గ నలు చేయడానికి సదవకాశం ఉంటుందని (గహించగలగ 

డమూ జరిగింది. 

అసలు న్యాయానికి ఇదే సవ్యమయిన మార్గ మవడాన్ని 1930 

జూలై _ఆగస్టులలో నే ఇలాంటి విడుదల ప్రయక్నాలు జరిగి ఉండ వల 
సినది. రః (ప్రకారం నాయకులు విడుదల అయిన వెంటనే, గాంధిగారూ 

ఇర్విన్ కలిసి స క్రమంగా సంప్రతించడానికి సావకాశం కలగడమూ, 

సం(పతింప్పలు సఫలమై, సంతకాల దాకా రావడమూ, దానిని గాంధీ= 
ఇర్విన్ ఒడంబడికగా రూపొందించగలగడమూ జరిగింది. ద్వంద్వ 
నాయకత్వమూ, వారిలో వారికి కలిగిన అధి ప్రాయ భేవాలూ, కాం(గైసు 
వారి కోరికలు 1917.18, 1928.29, 1930 లలో విఫలం అవడానికి 

కారణా లయ్యాయి. 

ఈ గాంధీ ఇర్విన్ సంప్రతింపులు సఫలం అవడానికి కూడా 
కౌరణాలు గాంధగారు వెనుకటి అపజయ కారణాలను (గహించ గల 
గడం, తానే యావత్తు భారత దేశానికీ కాంగైసు తరపున ఏకైక 
నాయకనిగా నిలివి, సం(పతింపుల విషయంలోనూ, సవరణలూ, దిద్దు 
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బాట విషయంలోనూ పైవారి (ప్రమేయం లవవేశమూ లేకుండా చూసు 
కనీ, మాంచి రన కందాయ పట్టుతో నిగహాందుకు రాగలగడ౦. ఈ 

కారణాలనల అపజయం అన్నది దరికి రాకుండా పోయింది, 
గ 

12 
1932లో నా అరెస్టు 

193? లో నన్నూ, నాతోడి వర్కర్ల నూ నిర్పధించడానికి కార 

ణంగా, మెము పన్నుల నిరాకరణ ఉద్యమం నాగింపబోతున్నామని 

చెప్పబడింది. నిజానికి అలాంటి (పయత్నం ఏదీ మేము చేయదలచి 

ఉండలేదు. ఆయినా రెండవ రౌండ్ పేవిల్ కాన్ఫరెన్స్ నుంచి తిరిగి 

వచ్చి గాంధీగారు భారతదేశంలో అడుగు పెమేనాటికి అన్ని రాష్ట్రాల 
లోని అ(గనాయకులనూ నిర్బంధించి తీరాలనే (ప్రభుత్వపు జె శే త్త 

రకరకాల కారణాలను స (ష్లంచి, దేశవ్యాప్త పంగా అగనాయకు లన్నవారి 

కొందరిని అరెస్టుచసి, కటకటాలు 'వెనక్కి_ : పంసిం'ింది 

fl అప్పట్లో లండన్లోని పష్మతికలలోనూ, భారత దేశమందలి 

ముఖ్య పత్రికలలోనూ కొన్ని వా ర్రలు పడ్డాయి, రౌండ్ టేనిల్ కాన్ఫ 

రెన్సొలో సర్ శామ్యూర్ సోర్ (Sir Samuel Hoare) (పతి 
పొదనలను గాంధీగారు. అంగీకరించని కారంగా, ఆయన్ని అనమాన 

' పరచడమూ, చిన్నబుచ్చడమూ సాగించిన పెద్దలు “వెళ్ళవయ్యా వెళ్ళు, 

| ఎల్లా వచ్చావో అల్లాగే వెళ్ళు. ఆ వెళ్ళడం వెళ్ళడం తిన్నగా జెయిలు 

శ్రా అని భయ పెట్టినట్లు తెలియనచ్చింది. 

| దర్శిలా, ఆయనకతోపాశే అన్ని రాష్ట్రాలలోని ముఖ్య నాయ 

కులనూ కూడా అరెస్టు చెయ్యమని వచ్చిన హుకుంతోనే పై విధంగా 
|: సృష్టించబడిన రకరకాల కారణాలతో, వారిని నిర్బంధించి జెయిళ్ళలో 

| టారు. (బిటిష్ తీరాన్ని వదిలేముందు గాందిగారిని "హెచ్చరించి, 

,. చిన్నబురీ, అవమానపరచీ పలికిన పలుకుల ఫలితంగానే గాంధీగారు 
క్ 

“py 
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ఓడ దిగకుండానే అరెస్టు కావడం జరిగింది. అన్ని (ప్రాంతాల నాయ 

కులూ నిర్భంధించబడడం౦ జరిగింది. 

ఆ పరిస్థితులలో 1932లో నేనూ తిరిగి అరెస్టు అయ్యాను, 

సర్ శామ్యూల్ హోర్ భారత దేశంలో మళ్ళీ 'ఏ విధమయిన 
ఆరాటాలూ, కలతలూ రేగకుండా తగు చర్య తీసుకోవలసిందని 

ఇచ్చిన సలహా (ప్రకారమే ఈ అరెస్టులన్నీ సాగిస్తున్నామని (పభుత్వం 

వారు. బాహాటంగా ఒప్పుకో లేకపోయారు. అలాంటి సూచనలూ, 

సలహాలూ అందిన కారణంగానే నిజానిజాలతో నిమి త్రంలేకుండా, 

ఒక్కొక్కరి అరెస్తుకూ కారణం చూపాలి గనుక, ఏదో ఒకటి చూపిం 
చారు, నా అ లెస్టుకు కూడా అటువంటి విపరీత కారణమే చూపబడింది. 

అరెస్టుకు కారణాలు 

నేను అప్పుడు రాష్ట్ర కాం్యగెసు కమిటీ అధ్యక్షునిగా నే ఉంటూ 

ఉండేవాడిని. ఏలూరులో "శుము రాష్ట్ర కౌం! గసు కమిటీ మీటింగు 

పెట్టుకున్నాము. ఆ మీటింగు కొన్నాళ్ళ పాటు “నడిచింది. పెంచబడిన 

రీసేటిల్మెంట్ రెట్ల విషయంలో కన్ని ముఖ్య విషయాలు తర్గన భర్జన 

చే స్తున్నాము. 1930 లో మేము నడపిన శాసన ధికా; )రాన్నీ, నన్నూ 

నాతోటి వర్కర్లని ఆ సంవత్సరం ఉప్పు సత్యాగహ సంబంధంగా 

అరెస్టుచేసిన సందర్భాన్ని పుర స్క-రించుకునీ, _పభుత్వంవారు ఎక్కువ 

చేయబడిన ఆ రీసెటిల్మెంట్ పన్నులను వసూలు చేయడానికి పూను 

కున్నారు. 

మేము జెయిళ్ళనుంచి తిరిగివచ్చాక, 1881లో ఆ విషయమై 
ఏం జే స్టే బాగుంటుందని ఆలోచి స్తున్నాం. ఒకపక్క రె రౌండ్ కేబిల్ 

కాన్ఫరెన్స్ నడుస్తూండ డంచేత దానీ పర్యవనానం ఎల్లా ఉంటుందో 

. తెలియదు కనుక, |; (పభుత్వం ఆ పన్నుల వసూలు సందర్భంలో నిర్బంధ 

- విధానాలను (సవేశ పెట్టలేదు. ఆ కాన్ఫరెన్స్ విఫళం అయిన కారణంగా 

అరెస్టు వారెంట్ మాత్రం పంపించారు. 

ప్రభుత్వంవారు. జారీచేసిన ఆర్షరు పురస్కరించుకుని నేను 
చెన్నపట్నం వెళ్ళకుండా నా (ప్రయాణాన్ని ఆపుజెయ్యాలనే ఉద్దేశం 
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తోనే వాఠెంట్ పుట్టిందని తలుస్తాను. నేను పట్నంలో ఉండగా నన్ను 
సట్టుకుం టే అనుకోని అలజడులు కలగవచ్చుననీ, అందులో మేము 

ప్రభుత్య విరోధ చర్యలు ఏమీ నడపని సందర్భంలో అరెస్టు జరిగితే 
అలజడులూ, గడబిడలూ అధికమవుతాయనీ, ఏదో ఒక్ అబద్దపు 
ఛార్జీతో ఏ జిల్లాలోనయినా అరెస్టు చే స్తే కొంత గందరగోళం తగ్గు 
తుందనీ ప్రభుత్వంవారు తలచారు. 

తప్పుడు కేసు 

మర్నాటి ఉదయం నన్ను మేజే మై్రటుగారి ఎదుట హాజకుపె"పి 

వరకూ, నౌ అరెస్టు కారణం నాకు తెలియదు. నా కేసు విచారణ జరగ 

డానికి సాక్షులు కూడా హాజరులాగే ఉన్నారు. ఏలూరు నేషనల్ 

స్కూలు ఎదుట నేను నా కారులో నె నుంచుని ఒక బహిరంగ సభలో 

ఉపన్యసించానని ఆ సాక్ష్యంవల్ల నాకు తెలియ వచ్చింది. బహిరంగ 
సభ జరిగింది అన్నది దబ్బర. దానికి జనం హాజర య్యా రన్నది 

అబద్దం. సభ జరుగుతుం దని [పకటన అయినా జరిగి ఉండలేదు. 

నేను కారులో బెజవాడ వెడుతూ అక్కడ ఆగిన సందర్భాన్ని పురస్క 
రించుకుని ఒక కథ అల్లారు. 

నౌ కాలాన్నీ, కోర్టువారి కాలాన్నీ వృథాపరచడం ఇష్టంలేక : 

నేను ఏ విధమయిన (క్రాసు "పరీక్ష చెయ్యదలదుకోలేదు. నా తరపున 
డి ఫెన్స్ సాక్ష్యాన్ని పెట్టి కేసు సాగించడమూ అనవసరం అనిపిం 

చింది. వారికి తోచిన రాజకీయ కారణాలతో నన్ను అరెస్టుచేసి జెయిలుకు 

పంపించాలని వారికి బుద్ది పుట్టింది. “ప్రభుత్వంవారు కోరినస్పుడల్లా 

జెయిళ్ళకు వెళ్ళడానికి మేము “సర్వదా సిద్దంగానే ఉంటున్నాము గదా! 

అలాంటప్పుడు రః తప్పుడు కేను మా! త్ం ఎందుకు? అని మ్మాతం 

కోర్టులో అంటూ, ““ఎందుకింకా ఆలస్యం? మీరు తలచినంత కాలం జ్ 

త్వరగా శిక్ష విధించండి” అన్నాను. ఆయన నావ ఎనిమిది మాసాలు = 

విధించాడు. 

లండన్లో రౌండ్ 'పేవిల్ కాన్ఫరెన్స్ విఫలం అవడంతోనే' 
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జవహర్లాల్ నెహూగారిసీ ఇతర ముఖ్య నాయకులనూ, గాందీగారి 

అరెస్టుతో పాటే, ఏవేవో కారణాలు చెప్పి, అరెస్టుచేసి జెయిళ్ళకు 
పంపించారు. 

రౌండ్ టేబిల్ నాటకం 

భారత రాజ్యాంగ కార్యదర్శి (సెధ్రటరీ ఆఫ్ సెట్), (బిటిష్ 

ప్రభుత్వంవారూ నిన్న మొన్ననే గాంధీ ఇర్విన్ ఫె ఫ్యాక్స్ ధర్మమా అని 
ఒక మంట చల్లారిందనీ, అల్లా చల్లారిన మంట ధర్మమా అనే గాందీ 
గారిని దేశానికి" ఏకైక నాయకుడుగా రౌండ్. పేబిల్ కాన్ఫరెన్స్కు 
సంపగలిగాం అని గహించగలిగన కారణంగానే, మళ్ళీ ఇంతట్లోనే 

ఇంకో పెద్ద మంట అంటుకుని, అది గబగబా అన్ని ప్రాంతాలకూ 
ప్రాకుతుంచేమో అన్న ఫీతివల్ల పుటిన దడతో ఒకేసారిగా అన్ని 
(పాంతాలలోని అ(గనాయకుల్ని ఏదో ఒక సాకుతో గబగబా అరెస్టు 
చే సేసి నిర్బంధంలోకి తీసుకుని, కటకటాల వెనక్కి పంపించి హాయిగా 
ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. 

ఒక మహోన్నతమయిన అహింసాత్మక సమరం గాందీ. 
ఇర్విన్ ఒప్పందం ధర్మమా అని ఆగిన సంగతి [గహించిన ఆంగ్లే 
యులు భారత దెశంపట్ల ప్రవ ర్తి రించిన తీరు ఇది! లార్డ్ ఇర్విన్ బ్రిటిష్ 

వారి (పతినిధిగానూ, 'గాందీగారు భారత దేశపు ఏకె క “నాయకుడుగానూ 
ఆ ఒప్పందం పె పె సంతకాలు చేసినా, (బ్రిటిష్ కాబినెట్ వారికిగాని, సెక 
టరీ ఆఫ్ సేట్కిగాని ఆ సంధి షరతులను మన్నించాలనీ, వాటిని 
అమలు పరచాలనీ ఏ కోశానా అభ్నిపాయం ఉన్నట్లు కనబడలేదు. 
అమలుపరచకుండా ఉండడానికి కారణం చూపాలిగా! అలాంటి. 
కారణంగానే ఈ రౌంద్ శేబిల్ కాన్ఫరెన్స్ పుట్టింది. 

దేశాన్నీ, దేశీయుల్నీ నాయకుర్నీ, కాం్యగెనువారిసీ అందర్నీ 
చల్లచల్లగా నేర్పుతో ఒక వల పన్ని లాగారు. ఆ రౌండ్ ఆేవిల్ కాన్న 

శెన్స్లో గాంధిగారిని సరిగా చూడలేదు సరికదా, ఆయన్ని అవమాన 
పరచడానికీ, చిన్నబుచ్చడానికీ (పయత్నించారు, 
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విభిషణాయిలు 

మన దేశ స్వాతంత్రానికి విదోధులయిన ఆ విఫిషణాయిలు 

ఏదో ఒక కులం పేరిటే, మతం పేరిటో, మరో రూవంతోనో తమకు 
రక్షణ కావాలంటూ, తమరిని (పత్యేక దృషితోనూ, అభిమానంతోనూ 

చూడవలసి ఉంటుందంటూ ఆ రౌండ్ “ేవిర్ కాన్ఫరెన్స్కు హోజ 
రయ్యారు. భారతీయులచే ఆంగ్లేయుల గడ్డపై ఆడించిన విషాదకర 

మయిన వింత నాటక మది. గాంధారికి దేశీయులూ, విదేశీయులూ 

కూడా (దోహం చేశారు, 

భారతదేశం తరపున “స్వాతం(త్యి తీర్మానం తీసుకువచ్చి. 

నందుకు గాందీగారిని ఎగతాళి చేశారు, గుంఫికంగా, గంధీగంగాను 
ఎగతాళి చేశాక, సర్ శామ్యూల్ హోర్ భారతదేశానికి గాంధీగారి అరె 

స్గ్లుతో ఒక పాఠం చెప్పి తీరతానని భయ పెట్టసాగాడు. ఆయనేకాదు, 
యాన త్తు భారత దేశంలోని నాయకులంతా జేయిళ్ళకు పోతా రన్నాడు. 
అన్న మాట (ప్రకారం చెయ్య్యూనూ చేశాడు. రెండవ రౌండ్ పేబిట్ 

కాన్ఫ రెన్స్ అనంతరం వెనువెంటనే దేశాన్ని అణగ దొక్కడానికి 

జరిపిన చర్య ఇది. ఆ దేళశవి సృృతమైన చర్య సందర్భంగానే నేనూ 

అ రెస్టయ్యాను, 

తిరిగి వెల్లూరు కౌయిలుకి 

వెనుక పుటలలో నా అరెస్తూ, విచారణా, జెయిలు శిక్ష అన్న 

విషయాలను గురించి చెపే ప్ప ఉన్నాను. శిత విధించిన తరువాత నన్ను 

మదరాసు తీసుకు కెళ్ళారు. అక్కడనుంచి, రండవసారిగా నన్ను 

వెల్లూరు జెయిలుకు మారారు. ఆజెయిలు నూపరింటెండెంట్ గా మెజర్ 

ఖాన్ పనిచేస్తూనే ఉన్నాడు. ఈ సారి ఒకరినొకరం అర్థం చేసుకున్న 

కారణంగా, 4క్షాకాలం పూర్తి అయ్యేదాకా అక్కడే నన్ను ఉంచారు, 

వెనకటిలాగే ఈనారి కూడా చాలామంది పొతులూ, స్నేహితులూ, 

సన్నిహితులు తోడి ఖై దీలుగా అక్కడికి వచ్చి చేరారు. 
మామూలు 'జెయిలు పరిస్తితులు తప్ప చెప్పుకో తగ్గ కొత్త త్ర 

విశేషాలు ఏమీలేవు. మామూలు ధోరణిలోనే జెయిలు పరిస్తితులు నడిచా 
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యనీ, పైర్ పద్దతిలోనూ, “సి క్లాసు వారిని చూసే విధంలోనూ 

మార్పులేదనీ, “సె కాసు వారిలో కొందరికి “క్యారంనైైన్" రాళ్ళు 

కొడ పనికూడా ఒప్పగించబడిందనీ చెపితే చాలనుకుంటాను. నన్ను 

కొన్ని దినాలపాటు ఆనవాయితీ (ప్రకారంగా “క్వారం -టెన్"లో ఉంచి 

నప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ నా కళ్ళతో చూసి గ్రహించ గలిగాను. ఈ 

సంగతులన్ని సూపరింటెండెంట్ గారి దృష్టికి తీసుకువచ్చిన కారణంగా 

నేను అక్కడ ఉన్నంతకాలం కొద్దిగా మార్చు కనబరిచారు. కాని 

నన్ను లోపలకి మార్చగానే, మామూలు కథే నడిచిం దని విశ్వసనీయ 

వర్తాల ద్వారా తెలియవ చ్చింది. 

ఈ అరెస్టును గురించీ, జెయిలు శిక్షను గురించి మేము ఏ విధం 

గానూ ఎప్పుడూ అనుకుని ఉండలేదు ఆ కారణంగా ఈ సంగతులన్నీ 

చాలా తొందర తొందరగా జరిగిపోయాయని అనుకోక తప్పదు, 

మేమూ ___ ఏ విధమయిన (పచారాలుగాని, సత్యాగ్రహ సమరాలు 

గాని జరసడంలేదు. గాంధీగారా ___ రౌండ్ టేబిల్ కాన్ఫరెన్స్నుంచి 

తిరిగి రానై ఉన్నారు. గాంధీగారు బొంబాయి 'రేపులో దిగిన తక్షణం 

అయన్ని, ఆయనతోపాపే అసేతుశీతాచల పర్యంతం ఉన్న కాం(గాసు 

నాయకులనీ ఒక్కుమ్మడిని అరెస్టు చేస్తారని కలలోకూడా అనుకోలేదు, 

13 
“స్వరాజ్య షతికః చరమాథ్యాయిం 

“స్వరాజ్య' ప్మత్రిక విషయంలో వచ్చిన చికాకులు బుణదాతలతో 

చేసుకున్న ఒప్పందాలవల్ల, (ప్రజలనుంచి నౌ 'కప్పుడూ లభిస్తూ 

వచ్చిన సహకారాదులవల్ల చాలావరకు సద్దుకోగలిగాను. కాసి మా 

సంస్థను చికాకుల పాలుచెయ్యాలన్న పట్టుదలతో ఒక పెద్ద మనిషి 

కొన్ని పనులు చేళాడు. ఆయన అవకాశంకోనం కాసుకు కూర్చున్నాడు. 



59292 నా జీవిత యాత్ర 

ఆయన “స్వరాజ్య ప తిక ఆఫీను ఇంటి యజమాని. పేరు క, సూర్య 

నారాయణరావు, 

ఏదో ఒక దుష్ట నక్షత్రాన మేనేజింగ్ డై రెక్టర్గా ఆయన 
ఇల్లు, నెలకు రూ 300 © అదైమీద, మూడు సంవత్సరాలకు తీసు 

కున్నాను. ఆయన మా కంపెనీపై ఏదో కుట చెయ్యాలన్న దుర 
దేశంతో ఉన్నాడన్న సంగతి నాకు తెలియదు. బహుశః ఆయనకు 
ఆరంభంనుంచీ అటువంటి ఉదేశం ఉండిఉండదు. దర్శిలా, అనగా 

మొదటి మూడు సంవత్సరాల త (గిమెంటు కాలమూ ముగిసిన తరవాత 

ఆర్టిక మైన మా ఇబ్బందులు ఆయన (గహించగలిగిన కారణంగా ఎల్లా 

గయినా మా అచ్చాఫీసు కై ౦కర్యం చెయ్యాలన్న దుర్చుద్ది ఆయనకు 
పుట్టింటుంది. ఎల్లాగయినా ఆయనకు రావలసిన అద్రి బాకీ (క్రింద ఆ 

అచ్చాఫీసును స్వాహా చేయవచ్చునని ఆయన భావించి ఉంటాడు. 
నేను 1932 లో అరెస్టయిన నాటికి ఏవో కొన్ని చిల్లర 

అప్పులూ, లినో-టెపు కం పెసీకి “ఇవ్వవలసిన బాకీలూ ఉండిపోయాయి. 

ఇంటి యజమానికి కూడా కొంత అద్దె బాకీ పడి ఉన్నాను. ఆయన 
కివ్యవలసిన బాకీతో సహా, ఇరవై వేం కంటె ఎక్కువగా ఉండి 

ఉండదు. మహా అయితే ఆ ఇరవై చేల అప్పూ ఒకటి రెండు లినో 

మిషన్ల ఖరీదుకం మ ఎక్కువ ఉండదు. 

నాకు శిక్ష పడిన తరవాత, నా వ్యాపార మంతా చూస్తూన్న 

కృపానిధి అన్న మా మేనేజరు ఏదో కొద్దిగ బు౫ం కావలసి, ఆ ఇంటి 

యజమానిని కలుసుకున్నాడు. ఆ బుణ౦ పుట్టినట్టయితే, కొన్ని ఆర్జిక 

మైన ఇబ్బందులు తీరతాయనీ, మళ్ళీ తిరిగి "నేను వచ్చేవరకూ నిర్వి 

ఘ్నంగా "పేపరు నడపవచ్చుననీ ఆయన తలచి ఉండవచ్చును, 

సూ. నా. రావు తంత్రం 

ఆ ఇంటి యజమానికి, తాను వాంఛించిన (ప్రకారం, తనకు 

రావలపిన అద్ది బకాయికింద ఆ అచ్చాఫీ ఫఖసంతా 3 కే ౦కర్యం చేసేయ్యా 

లన్న ఆశ నక్కువయి ఉంటుంది. అందుచేత, "ఆయన తన సలహా 

ం చారులయిన పార్షసార థి, తిరు వెంకటాచారిగార్హ సలహాకోసం వెళ్ళాడు. 
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ఏదో (ప్రకారంగా కొంత ధనాన్ని “స్వరాజ్య” కం పెసీవారి కిచ్చి, మొత్తం 

తనకు రావలసి ఉంటుందనుకున్న డబ్బుకు హామీగా ఆ అచ్చాఫీను 

నంతటినీ (వాయించుకోవాలని ఆయనకు ఆశ పుట్టింది. 

నా భార్య, ఆ “స్వరాజ్య” కంపెనీకి ఆమె స్వంతం ఒక లక్షా 

పదమూడు వేల రూపాయలు అప్పు ఇచ్చి ఆ కంపెనీ ఆస్తులపై 

ఫ్లోటింగ్ హక్కు. షృతం (వాయిందుకుంది. ఇంటి యజమాని, తాను 

పొందిన సలహో (ప్రకారం, ఆమెకున్న యావ త్తు హక్కూూ ఆయన 

పరంగా ఆమె వదులుకుంపే తప్ప ఒక్క కాణీకూడా అప్పు ఇవ్య 

నని స్పష్టంగా చెపే ప్పశాడు, 

అప్పటికి నా భార్య హనుమాయమ్ము, ఇచ్చిన అప్పు వడ్డీతో 

సహా రెండులక్షల వరకూ పెరిగింది. ఆ ఇంటి యజమాని, తాను 

కోరిన (ప్రకారం హనుమాయమ్మ ఆమెకున్న యావ త్తు హక్కూ తన 

పరం గావించిన తరవాత “స్వరాజ్య కంపెనీవారు ఆ కం పెనీకున్న 

యావత్తు ఆస్తీ తన పర తనథా [వాయాలనికూడా షరతు పెట్టాడు. 

కృపానిధి అప్పు కావా లని (వాసన ఉ తరానికి జవాబుగా 

సూర్యనారాయణరావు, ముందుగా హనుమాయమ్మగారికున్న హక్కు. 

లన్నీ తన పేర (ట్రాన్సఫర్ అయితే తప్ప, అప్పు ఇవ్వబడదని 

స్పష్టంచేశాడు. హనుమాయమ్మ పట్నంలోనే ఉంటూఉన్నా, స్వత 

స్పిద్దంగా ఏమీ చదువుకున్న ఇల్లాలు కాదు. ఆమె నేను ఏది చెపితే అది 
తు, చ. తప్పకుండా చేసే బాపతు మనిషి 

అందువల్ల కృపానిధీ, సూర్యనారాయణరావు కలిసి వెల్లూరు 

జె ముల్లో నన్ను "కల నుకోడానికి వచ్చారు, నా భార్యకున్న హక్కు లన్నీ 

సూర్యనారాయణగారి పేర (టాన్ఫఫర్ కావడానికి కావలసిన సన్నాహ 
మంతా ఆమె చేసేలాగున నాచేత ఉత్తరం (వాయించుకోవాలని నా 
వద్దకు వచ్చారు. వారు వెల్లూరు ఒక శనివారంనాటికి జే రుకున్నారు. 
ఆ “రావడంకూడా సాధారణంగా జెయిలు రూల్స్ (ప్రకారం ఇవ్వబడే 
ఇంటర్వ్యూకాల౦ పూర్తి అయ్యాక వచ్చారు. 

వా రిరువురూ. మెజరు భాన్ ఇంటికి వెళ్ళి తాము ఆనాడు నకా 
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లంలో రాలేకపోయామనీ, ఒక అతి ముఖ్యమయిన విషయం గురించి 

మాటలాడడానికి పట్నంనుంచి వచ్చామనీ, అందువల ఆదివారం అయినా 

ఆ మర్నాడు ఒక్క. అయిదు నిమిషాలపాటు సూర్యనారాయణరావు 

నాతో సంపతించడానికి సావకాశం ఇప్పించవలసిందనీ మేజర్ ఖాన్ను 

కోరారు, 

ముందర ఆవకాశం ఇవ్వ నిరాకరించినా తరవాత, అల్లాగే 

అయిదు నిమిషాల సేపు మాట్లాడవచ్చునని, సూర్యనారాయణరావుకు 

అనుమతి ఇచ్చాడు. వా రుభయులూ, వెల్లూరు వచ్చేముందర, తమకు 
నాతో సం (ప్రతించడానికి అనుమతి కావాలన్న దరఖాస్తు కూడా పెట్టుకో 

లేదు. నేను ఆ వారంలో ఎవరినయినా కలుసుకుంటాననిగాని, అందులో 

ఆదివారం ఉదయం ఆరుగంటలకే అది. తటసపడుతుందనికాని 
ఊహించలేదు, గ 

ఆ రోజు ఉదయం ఆరుగంటలకు మేజర్ ఖాన్ నా గదికి వచ్చి, 

నాతో చాలా. అర్హంటు విషయాలమీద మాటలాడడానికి సట్నంనుంచి 

ఎవరో మిత్రులు “వచ్చారనీ, వారితో నేను అయిదు నిమిషాలసేప్ప 
సంపతించడానికి తాను అనుమతి నిచ్చాననీ చెప్పి, నన్ను తన వెంట 

రమ్మన్నాడు. నన్ను చూడడానికి వచ్చిన. వారి పేరు మేజర్ ఖాన్ 

చెప్పలేకపోయాడు. 

ఎవ్వరితో మాటలాడడానికి నాకు అనుమతి ఇవ్వబడిందో, వారి 

సేరయినా ఎరగనే అని, ఆ అనుమతిని నిరాకరించాలని అనుకున్నా 

సాధ్యంకాలేదు. నేను ఖాన్ గారి వెంట వెళ్ళాను. ఆ ఆసామీ లోపలకు 

తీసుకుఠాబడ్డాడు. వచ్చింది ఇంటి యజమాని సూర్యనారాయణరాపు 

గారు. ఆయన నాతో ఆ ఇనుస కటకటాల లోపల అయిదు నిమిషాల 

సేపు మాటలాడడానికి అనుమతింపబడి ఉన్నాడు, 

ముందు ట్రాన్స్ఫర్ దస్తావేజు 
మేజరు ఖాన్ కొంచెం అవతలగా బయటనే నుంచుని, నిమిషాలు 

లెక్క_ పెడుతూ, నిమిషం అయిన వెంటనే గట్టిగా అరవడం మొదలు 
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పెట్టాడు. ఆయన ఆకటకటాల ద్వారా మమ్మల్ని చూడగలడు. 
సూర్యనారాయణ రావు, తాను నాకున్న అప్పుల తీర్మానంకోనం 

రు 800 లు కూడా పుటించలేకుండా ఉన్నాననీ, అయినా నా భార్య 

గనుక అమెకున్న హక్కులన్నీ తనకు విలియా వేస్తే కంపెనీకన్న 
అప్పు యావతూ తనకు రావలసిన అద్దెతో సహ్మా తాను తీర్చడానికి 

సిదంగా ఉన్నాననీ చెప్పాడు. 

స సూర్యనారాయణరావు చెప్పిందంతా నాకు చాలా ఆశ్చర్యాన్ని 

కలుగజేసింది. కృపానిధీ, ఖాసా సుబ్బారావుగారలు ఎక్కడ ఉన్నారని 
అడిగాను. వారు బయట ఉన్నారనీ, స్వయంగా మాటలాడిఉన్న చిక్కు 
లన్నీ నాతో చెప్పడానికి భయపడుతున్నారనీ చెప్పాడు. ఆయన తన 
లాయర్లు, నా భార్యకున్న హక్కు లన్నీ తన చర (వ్రాసి ఇచ్చే 
పక్షంలో, సహాయం చెయ్యవచ్చు నన్నారని అన్నాడు. 

ఆమె హక్కులన్నీ విలియా వెయ్య నవసరంలే దనీ, తనపేర 
సద్ మార్ట్ గెజ్గా తన హక్కులను ఇ సె చాలునని నేను చెప్పాను, 
ఆయన తన ప్రిడర్లు తనకు ఇచ్చిన సలహా (ప్రకారంగా గాక ఇంకే 
విధంగానూ సహాయం చేయజాలనని చెప్పేశారు. నేను నా వద కలం 

a కాగితం కూడా లేవనీ, నంగతుము పరిశీలించి నా భార్యపేర ఉ తరం 
ధ్రాస్తాననీ చెప్పాను. ఆయన తనవద్ద కాగితం వగైరా లున్నాయని 
చెపుతూ, ఒక జేబులోనుంచి కాగితం తీసి ఇచ్చాడు, 

ఆయన చెప్పిన విషయంలో నాకు పూర్తిగా నమ్మకం కుదరక 
పోయినా ఆయన చెప్పిన పరిస్థితులన్నీ విషమ పరిస్టికులుగా నే ఉన్నా 
యనీ, తొందరగా వాటి విషయం తేల్చుకోకపోతే పరిస్థితులు చెయ్యి 
దాటిపోతాయేమోనని తలచి నేను నా భార్యపేర ఉ తరం [వాయడానికి 
అంగీకరించాను. తీర్చవలసిన బాకీల విషయం ఆలోచించి ఇరవె వేల 
కంటె బాకీ లుండవని చెప్పాను. 

ఆ మెకున్న హక్కు.లన్నీ తనపేర ఆమె నామకవా విలియా 
వేస్తే దానిని ఒక బినామీ వ్యవహారంగానే భావిస్తూ తాను ఆ కాగికం 

T 34 
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ఆధారంగా ఎట్ల చర్య తీసుకోదలచలేదనీ తన పేర ఆమె (వాసే 

(టాన్సఫర్ దసాచేజులో ఇంత సొమ్మని కూడా (వాయనవసరం లేదనీ 

ఆయన అంటే ఆభ్లాకాదు. అంకె దానిలో వెయ్యాలని నే నన్నాను, 

ఎది ఏమయినా ఆమె హక్కు_లన్నీ సూర్యనారాయణరావుగారి 

పేర విలియా వే స్తే తతిమ్మా వన్నీ తాము సరిచూసుకుంటామని ఆయన 
చెప్పుడం చేతనూ, జరుగవలసిన కాండంతా అయిదు నిమిషాలలో 

జరగవలపి ఉన్న కారణంచేతనూ ఆ కాగితంమీద్క నా భార్యపేర, 
వారు కోరిన (ప్రకారం ఎటువంటి (టాన్స్ఫర్ దస్తా వేజయినా సరే 

ఇరవై వేలకు (వ్రాసి ఇవ్వమని, ఒక ఉత్తరం గబగబా (వ్రాసేశాను, 

(పపంచకంలో ఎంతటి మూర్జుడయినా, ఇటువంటి తెలిఏ 

తక్క్కువ పని, అనాలో చికంగా, ఆ అయిదు నిమిషాల లోనూ చస 

ఉండడని నా తలంపు. ఏదయితేనేం. చేయకూడని పని చేసేశా 

చెయ్యి జారిపోయింది. 

సూర్యనారాయజరావు నన్ను పూర్తిగా బోలా కొట్టించాడు, 

నౌ భార్యచేత ఆమెకున్న సర్వహక్కులూ తన కా ట్రాన్సఫర్ 

(వాయించుకున్నాడు. ఇంత దేసినవాడు అప్పులయినా తీర్చాడా అంటే 

అదీ లేదు. పైగా, నా భార్య (వ్రాపి ఇచ్చిన (టాన్సఫర్ పల్ల తనకు రావల 
సిన అద్దె మాత్రమే తనకు లభి స్తుందనీ, అందువల్ల నా తాలూకు క 

ఇతర హెకలేవీ తాను తీర్చునని స వ్పంచేశాడు. కాదా అంటే, స్వరాజ్య 

కంపెనీ బాపతు చర, స్టిర అస్తులన్నీ- దానికోనం కొన్నస్థలం, ఉన్న న 

బిల్లింగూ అన్నీ సాఫ్ సీదాగా "తనప్తేర పదివేల రూపాయలకు తనభా | 

పెడితే, నా తక్కిన బాకీలు తీరుసానన్నాడు, 

తరవాత తనఖా. దస్తావేజు 

కృషానిధి మంచి చిక్కుల్లో పడ్డాడు. అతడే జెయిలులో నన్ను 

కలుసుకుని ఆ తనఖా దస్తావేజు ముసాయిదా నాచేత అంగీకరింప . 

జెయ్యాలని నిర్ణ యించ బడింది. ఆ మొదటి వ్యవహార ౦లో కృవానిధి న 

చాలా తెలివి తక్కు వగా వ్యవహరించి నన్ను ఒక శుంఠని జేశాడు, క్ల 

err cM adr lo ల న en Cg had vi ait 
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తాను బయట ఉండి సూర్యనారాయణ రావుని ఒక్కటై నాతో మాట 

లాడడానికి జెయిలులోకి పంపించిన కారణంగా, అటువంటి పరిస్థితి 

ఉత్నన్న మయింది. తానూ, సుబ్బారావూ వచ్చి అల్లా బయపే ఉండి పోక 

పోళే, అధమం తాను ఒక్కడయినా సూర్యనారాయణ రావుతోపాటు 

లోపలికివచ్చి, సంగతి సందర్భాలు కుణ్ణంగా చెప్పిఉం టే, ఈ చిక్కు 

లలో మేము పడేవాళ్ళము కాము. 

నాచేత ఆ రెండవదసావేజు సరిగా ఉందని అనిపించుకోవడానికి 

తానువచ్చి నన్ను కలవవలసి వచ్చేసరికి కృపానిధి మానసికంగా చాలా 

బాధపడ్డాడు. కాని వెనక టికీ ఇప్పటికీ అతని పరిస్థితి అల్లాగే ఉండి 

పోయింది. అందుచేత అ మొదటి _టాన్స్ఫర్' “దస్తావేజు (వాయ 

బడిన 15 రోజులు తిరక్కుండ్హా తప్పనిసరిగా నన్ను కలుసుకోక 

తప్పిందికాదు. ఈ ముసాయిదాలన్నీ ఆ ఇంటి యజమాని లాయర్తే 

తయారు చెళారు. 

కృపానిధి నన్ను కలుసుకుని సూర్యనారాయణ రావు ఎల్లా 

మమ్మల్ని దగా చేసిందీ వివరించాడు. కంసెనీ తాలూకు ఇతర ఆస్తు 

లన్నీ తనఖా పెడితేనే గాని ఒక్క కాణీకూడా ఇవ్వనంటున్నా డని 

చెప్పాడు, నేను, ఆ ఆదివారంనాడు సూర్యనారాయణ రావు ఒక్కడే 

లోపలికివచ్చి నాతో మాట్లాడిన సందర్భంలో _ ఏం జరిగిందో, కృపా 

నిధతో వివరంగా చెప్పాను. మనల్ని బాగా దగాచేశాడనీ, అనాడు 
సూర్యనారాయణరావుతో తానూ లొపలికి రాకపోవడాన్నే అతనికి 

అలాంటి అవకాశం కలిగిందనీ, అదే పెద్ద తప్పయిపోయిందనీ వివ 

రించాను. నేను కృపానిధిని చివాట్లు పెట్టి, ఈ పరిప్టితులలో తనఖా 

దసావేజు (వాయడానికి సుతరామూ ఒప్పుకోనని చెప్పాను. 

నా జీవితంలో ఎప్పుడూ పీ డరుగా, అడ్యరే కేటుగా, రాజకీయ 

చే తగా పనిచేసి = ఇటువంటి చికాకు సరిస్టితులలో నేను చిక్కుకో 

లేదు, ఆ సమయంలో నా నహజ వివేకీంకూడా నన్ను విడిచి? పెట్ట 

పారిపోయిందనుకుంటాను. ఆఖరికి, తప్పనిసరిగా, కంపెసీకి మిగ 
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లింది కాసాకూడా తనఖా పెట్టడానికి పరిస్టికులనుబట్టి ఒపస్పుకోవలసి 
అాణానాన 

య 

వచ్చింది. 

నన్ను పూర్తిగా దగా చేయగలిగిన ౪ సూర్యనారాయణ రావు, 
ఈసారి నన్ను తిరిగి కలుసుకుని తనఖా దస్తావేజు ముసాయిదా అంగీ 

కరింపజేయడానీకి తంటాలు పడకుండా, తెలివిగా తస్సుకన్నాడు, 

అతడు లోపలికివచ్చి ఉంటే, అ ,టాన్స్ఫర్ దస్తావేజు విషయంలో 
నాకు చేపిన దగా గురించి అడిగి ఉందును. అతడు ఈ రెండు నంద 
ర్భాలలోనూ, జాగ త్తగా ప్లాను వేసుకుని, మిమ్మల్ని నిర్బంధించి, మా 

చేత ఆ రెండు దసా వేజులూ (వాయించుకో గలిగాడు. 

మొదటిది. నా భార్య హనుమాయమ్మకు “న్వరాజ్యి కంపెనీపై 

రెండు లక్షల పె చిలుకు రొక్కానికి ఉన్న హక్కులన్నీ ఆయన పేర 

(టాన్స్ఫరుకు సంబంధించింది. రెండవది. మిగిలిన చర, సిర ఆస్తు 

లన్నీ సీదాగా అతని సరం చేసేదీ. అంతేకాదు. నాచేతా, నా భార్యచేతా 
ఉత్తరాలు (వ్రాయించుకున్నాడు. ఆ ట్రాన్స్ఫర్ దస్తావేజు వల్ల 

కాని, ఫ్ ఆర్థిక మెన లోటుపాట్లు ఏవయిన ఉం పే వాటి విషయంలో 

మెము ఇరువురమూ స్వయంగా 'బాధ్యులదనీ ఆడీ త్తరాలలో (వాసి 

ఇచ్చాము. 

ఈ విధంగా నేను వెల్లూరులో వై దిగా ఉంటూన్న ఆ రోజు 

లలో సూర్యనారాయణ రావు 'తంత్రంలో పడిపోయి, బలవంతంగా ఆ 

దస్తావేజులు (వాసి ఇచ్చాను, 

ఆపైని హైకోర్టు 
a 

స్వరాజ్య కంపెనీ తరువాతి చరిత్ర సుదీర్ల యె అనేక సంఘట 

నలతో కూడుకుని ఉంది. అలా దగాగా సంపాదించిన ఆ రెండు 

దస్తావేజులు ఆధారంగా ఆ సూర్యనారాయణ రావు, హైకోధ్దకి వెళ్ళి 

“స్వరాజ్య కం పెనీని ఎల్లాగయినా మూయించేసి ఆ కంపెనీ తాలూకు 

యావదా స్టేనీ.అనగా అచ్బాఫీసుు, లినో మిషన్లు, బిల్తంగులు, ఖాభీజాగా. 

వగ రౌ= “తనకు బాకీగా ఉన్నామని చెప్పబడే. అదైబకాయి రింద్క ఆ 
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కొద్దిపాటి రొక్కానికే, చేత బట్టాలని చూశాడు. నేను జాగ్రత్తగా, ఆ 
వ్యవహారం న నడిపిస్తూ నా పీ డర్లు నన్ను జారవిడిచిన సందర్భాలలో 

నేనే స్యయంగా నాదించుకుంటూ, కం సెసీ మూసివేయాలని హైకోర్టులో 

ఆయన దాఖలు చేసిన (పతి పిట్షనూ నెగ్గుకుంటూ వచ్చాను. 

మిస్టర్ జస్టిస్ జెంటిల్ (Mr. ‘Justice Gentle) వద్ద 
ఆఖరు సాగా దాఖలు చేయబడిన పిటీషన్ విచారణకు వచ్చినప్పుడు, 

ఆ ఇంటి యజమాని కివ్వవలసిన అద్రి బకాయి ఎంతో నిర్ణయించ 

వలసిందని, ఆ పద్దులన్నీ సరిమూసి నికరం బాకీలు తేల్చవలసిందనీ ఆ 

జడ్తిగారు ఆర్డరు జారీ చేశారు. 

అప్పీలు కోర్రులోకి ఆ వ్యపసారం వచ్చిన సందర్భంలో, ఆ 

సూర్యనారాయణ రావు తనకు రావాలని చూపించిన అంకెలు తప్పని 

హదించాను. అప్పటికి, పరిస్తితుల (ప్రభావం వల్లనే మదరాసు (పభు 

తంలో రేవిన్యూమం|త్రిగా “ఉండటం తటస్తించింది. అందువల్ల నేను 

స్వయంగా జడ్డిఐ ఎదుట నిలబడి వాదించడానికి సావకాశం (మంత్రులు 

కోర్టులలో జద్రీల ఎదుట లాయర్లుగా నిలిచి వాదించడం న్యాయ విరు 

ద్దమూ, మంగి హోదాకు భంగమూను) లేకు -డాపోయిఎది, 

విక్ ఒడ కల ఆ అప్పీలు కోర్టులో జద్దీలతో ఒకరయిన జస్తి వకదాచారి 

గారికి కంపెనీ మూసివేయడమే న్యాయమని తోచింది. నా 7 అభ్యంతరం 

కేవలం జమాఖర్చులకు సంబంధించందే అయిన కారణాన్ని ఇవ్వ తేలే 

మ త్తం చీన్నదయినా పెద్దదయినా, ఈ సరిస్టితులలో కం పెసీని మూసి 

చేయడమే న్యాయమని ఆయనకు తోచింది. 

ఈ లావాదేపిలన్నీ సుదిర్హంగా నడిచాయి.* కంసెసీ మూసి 

వేయవలసిందేను అన్న ఆ జడ్తీగారి తీర్చు న్యాయమైంది, సవ్యమైంది 

కాదంటూ, హైకోర్లు ఒరిజనల్ సెడున ఒక దావా వేశాను, దగాచేసే 

ఉద్దేశంతో వాయించుకున్న, ఆ (ట్రాన్స్ఫర్ దసా వేజూ, తనఖా దసావేజూ 

* వీటిని గురించి “స్వ రాజ్య పటిక _ కంపని అన్న (పక 

రణంలో వివరంగా (వాడా మనుకున్నారు, 

యి i 
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చెలవనీ, నేను నా కుమారులూ అప్పటికి చనిపోయిన హనుమాయమ్మ 

గారి సన్నిహితవారసులుగా ఆమె హక్కులను రక్షించవలసిన బాధ్యత 

మా పై న ఉన్నదనీ, కంపెనీ తాలూకు ఆస్తులన్నీ మాకు చెందాలనీ, 

ఎటొచ్చీ సూర్యనారాయణ రావుకు అద్దెబాపతుగా ముట్టవలసిన సొమ్ముకు 

మ్మాతమే అతడు అర్హడనీ మా దాహాలో పేర్కొన్నాము. 

ఈ దావారో జస్టిస్ సోమయ్యుగారు మా పక్షంగానే తీర్పు. 

ఇచ్చారు. 

కాసి ఇది ఇల్లా నడుస్తూ ఉండగానే, కంపెనీ వై ౦డింగ్ ఆర్ష 

రును పురస్కరించుకుని కం సీ తాలూకు ఆ స్తులన్నీ విక్రయించ 

బడ్డాయి. వేరే దావా వేసిన కారణంగా, ఆ కంపెనీ తాలూకు ఆస్తులు 

అన్యా కాంతం కాకుండా ఇన్ జక్షన్ తప్పేంచవలసిందని మెము కోరిన 

ఆర్హరు నిరాకరించ బడింది. ఇందువల్ల ఆ ఆస్తులన్నీ అల్లా అల్లా 

అమ్మకం అయిపోయాయి, వేలూ, లక్షలూ ఖరీదుచేసే ఆ స్తులు 

టూకీగా. వందలూ, వేలూ మీద ఎగిరిపోయాయి. ఆ అస్తులేవీ తి తిరిగి 

స్వాధీనపరచుకునే అవకాశం లేకుండా పోయింది. 

ఫలితం దక)ని విజయం 

అందువల్ల మాకు కలిగన జయం కేవలం కాగితంమీదనే అని 
అనుకోక తప్పదు. ఈ డ్మికీమీద సూర్యనారాయణ రావు అప్పీలు పడే 

- శాడు, తుదకు ఆస్తుల అమ్మకంవల్ల కోర్టులో జమఅయిన రొక్కాన్ని 
దృష్టిలో పెట్టుకుని  రాజీపడ్దాం. 

ఓక 'కోద్దలో దోషం లేదని నిరూపించబడ్డా, కోర్టువారు నా వాదన 

న్యాయమయిం దేనని కేసు నా పక్షంగా తీర్చు ఇచ్చినా, అంతిమ విజయం 

నాదేఅయినా, ఆ స్తులు స్వాధనం అయే పరిస్టితి చేయిజారిపోవడాన్ని. 

మీరు రాజీపడితే బాగుంటుందేమోననే కోర్టువారి సలహాను పృరస్కరిం 
చుకుని, రాజీకి ఒప్పుకున్నాను. 

నిజానికి ఆ సంస్థను మూసివేయడానికి నాకు ఎంతమాత్రమూ 
ఇష్టంలెదు. పూరి దిగా నన్ను నమ్మి, నా యందుఉన్న అఖండిత విళ్వా : 

సంతో,ఈ దేశీయలేగాక పై దేశాలవారు కూడ్వాఏ విధమయిన ఆపేక్షలూ - 

వో క్ష 

లం tie 
నే 
oho Fd 
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కకుండా విరివిగా ధనసహాయం చేసిఉన్న కారణంగా, ఆ కంపెనీ 

మూసివేయడమంటే నా కదోలా అనిపించింది. చేతులుకాలిన తరవాత 
ఆకులు పట్టుకున్నట్లు ఇప్పుడనిపిసోంది. ఆనాడు 1924 లో, గాందీగారి 

సలహా (ప్రకారం, ఈ సంస్థను మూసిడఉంపే, మా ఆస్తులు చిన్నం ఎ త్త 

యినా పోయిఉండేవి కావు. మాకు ఈ చిక్కులూ, ఈ క్ష్భా ఏపీ 

ఉండేవికావు. 

. నా విషయంలో నాకే బెంగా లేదు. నేను పుటింది ఒక బీదల 

ఇంటిలో, పెరిగిందీ వీదవారి కొంపలలో నే. సీ డరుగానూ, బారిష్టరు 

గానూ మాతం లక్షలు సంపాదించాను, దీర్గ కాలంగా నడచిన, ఒక 

పెద్ద దేశంయొక్క స్వాతంత్యంకోసం జరిగిన గాంతియుత సమరంలో 

ప్రజల వద్ద నుంచి సంపాదించిన లక్షలు, ఆ (పజల స్వాతం త్యంకోసనం 

ఆనందంగా ఖర్చు పెట్టగలిగాననే భావన నామట్టుకు నాకు ఆనంద దాయ 
కంగానే ఉంది. నాతో, నా దృక్పథంతో ఆలోచించి చూడగల క క్ 
నా భార్యకూ, పిల్లలకూ లేకపోయినా, జీవితమన్నది కేవలం వ్య క్ర 

గతంగా ఒక్కాకర మే (బతకడానికి కాదనీ, ఇతరులకోసంకూడా మనం 

(దితకవలసి ఉంటుందనీ (గహించడాన్ని చాలా ఘనమయిన త్యాగాలు 

చేయగలిగాం ఏ విధమయిన అనిష్టతా చూపించకుండా, మనస్సులో 

నమునా సణుకో).కుండా, ఆ సె వారికున్న అన్ని హక్కు ల్కూ నో 

భార్యా, పిల్లలూ ఆనందంగా వదులుకున్నారు. 

నిజాని కివి మా కుటుంవానికి చాలా కష్షపు దినాలు, “స్వరాజ్య 

కం పెసీకి అప్పచ్చి *నవారిలో ఒకే ఒక బుజదాత, నేను జై లులో ఉన్న 

సందర్భంలో , మా కుటుంబానికి విపరీతమ మున నష్టాన్ని కలుగజేయ 

గలిగాడు. 

“స్వరాజ్య కం పెఏని ఎల్లా అయితే రక్షించుకో లేకపోయానో, 

అదే (ప్రకారంగా నా భార్య జీవితాన్ని కూడా కాపాడుకో లేకపోయాను. 
1932 జూలైలో నేను విడుద లయ్యాను. అదే సంవత్సరం నవంబరు 

మానంలో ఆమె దివంగతురాల మింది. ఇవీ 1992 నాటి నా వెలూరు 

జెయిలు ముచ్చట్లు. | ౯ 
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1940.46 రో నేను తిరిగి జెయిలుకు వెళ్ళక పూర్యమూ, 

ఆ తర్వాతా జరిగిన సంఘటనలన్ని చరిత్రాత్మక 

మైనవి. జెయిలు అనుభవాలను గురించి (వాస్తూన్న ఈ; సందర్భంలో 

ఆ చర్శ్మితాత్మక ఘటనలకు తావులేదు.* నేను ఇక్కడ జెయిలు అను 

భవాలను గురించి మాత్రమే వాయదలచాను. దానివల్ల చదువరులు వివిధ 

సందర్బాలలో నేను జెయిలుకు వెళ్ళినప్పుడు పొందుతూవచ్చిన అను 
భవాలను ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా చదివి, సంగతి సందర్భాలు సరిగా 

(గవాంచగలుగుతారు, ఈ పట్టున పూర్వచరి శ తంతా పూ ర్ర్తిగా విశద 

పరచకపోయినా, అవసరమయినంత వరకూ సూచనప్రాయంగా చెప్పుతూ, 

మదరాసురాష్ట్రి పరిపాలనాయం,[తాన్ని 'రండున్నర సందక్టరాలు చేత్ర 

పట్టిన తర్వాత, మళ్లీ ఎల్లా తిరిగి జె యిక ల్లో (స్రవేశించా మో, తెలపా 

లని ఉంది. నన్నూ, నాతో స హజీవనంచేస్తూ' వచ్చన మం[తుల్ని, శాసన 

సభ్యుర్ని, ఇతర కాయ్యగెనువాదుల్ని పదే సడే జెయిళ్ళపాలుజేసిన ఆ 

వింత సన్నివేశాలను గురించి మనఏ చేసాను. 

రెండవ (ప్రపంచయుథ్రం 

రెండవ (ప్రపంచయుద్ధం 1989 సె'పైెంజర్మాసంలో రగు 

ల్కు ది, యుద్ద (పొర ంభ సమయానికి మేమంతా మంత్రులంగానే 

ఉన్నాం. మన శద (ప్రత్యేక మెన అనుమతి వగ రాలతో నిమి త్తం 

లేకుండా, మనం ఆంగ్లే యులచే పరిపాలించబడుతూన్న కారణంగా, మన 

"దేశీయులు ఆంగ్ల యుల తరపున ఆ యుద్ద జ్యాలలలో తప్పని సరిగా 

ఇరుక్కున్నారు. 

* వారు పాను చేని, (వాయడం పడని తరువాతి ఖండంలో 

“కాం గసు గవర్న్ మెంట్ _ అటుపిమ్మట” అన్న (పకరణంలో 

ఆ విషయాలన్నీ గుదిగుచ్చ దలచారు. 
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ఆ సమయంలో (బైెటనును౦ వి మాకు కొన్నీ వా ర్త అందాయి. 

(దికష్ కాబినెట్ వారు భారత రాజ్యాంగ చట్టాన్ని సవరించే హక్కును 

సంపాదించి, ఆ యుద్దప్ప రోజులలోనే మన భారత డేళానికి (బిటిష్వోరు 

చేయగలిగిన మంచి నంతటినీ చేయదలచుకున్నారనీ ఆవా రల 

సారాంశం. మెము, (ప్రజల బాధ్యతలు నిర్వహించవలసిన మంత్రులుగా 

ఆ (ప్రతిపాదనల * మూ సమ్మతిని ఇవ్వజాలమని చెప్పాము. 

ఈ విషయంలో కాంగాసునుగాని, 'కేంద్రళానన శభవారినిగాని 
ఆంగ యులు సంపడించలేదు. బిటిష్ క్యాబినెట్, సెక్రటరీ ఆఫ్ సైట్ 

తీసుకున్న ఈ నిర్ణయానికీ, దేశాభి ప్రాయానికీ విరుద్దంగా వైస్రాయి 
ధనాన్నీ, జనాస్నీ పోగుచేనూన్న విధానానికీ నిరసనగా, కౌంగెసు 

అధిభ్టానవర్మం సరిపాలనాయం తాన్ని చెబట్టిన వివిధ రాష్ట్రయ కౌం్యగిసు 

మంత్రులతో నయినా సం; ప్రతించకుం డా, రాజీనామాలు ఇవ్వడానికి 

సమయా సమయాలయినా ఆలోచించకుండా, ఒక్క మాటుగా రాజ్యాం 

గాలను సాగిస్తూన్న ఏడు రాష్ట్రాల కాం(౧సు మంతులనూ, తదికరు 

లనూ రాజీనామా లివ్యవలసిందని ఆదేశించింది. 

కాంగైెను మంక్రివరాల రాజీనామా 

మే మందరం, మారుమాటాడకుండా, ఆ కాంగ్రెసు. హైక 

మాండువారి ఆజ్ఞానుసారం, 1999 అక్టోబరు నెలాఖరుకు, రాజీనామా 
లీచ్చేశాం, దేశంలో ఉన్న పదకొండు "రాష్ట్రాలలోను ఏడింట పరిపా 

లనా యంత్రాన్ని చేపట్టిఉన్న కౌాం(గను వాదులందరూ ఒక_ నారిగా 

బయటకు వచ్చిన కారణంగా, (బ్రిటిష్వారు వెంటనే కాళ్ళ బేరానికివచ్చి, 
భారతదేశంతో ఏదో ఒక విధంగా రాజీసడకారని తలచాం. కాం(గెసు 
హెకమాండు వారూ అటువంటి అభిపాయంతోనే మమ్మల్నందర్నీ 

ఒక్కుమ్మడిగా బయటకు రమ్మన్నారు. కాని నాకుమాత్రం ఏవో అను 

మానా లుండిపోయాయి. 

రాజీనామాలు జరిగిన వెంటనే వై (సాయ్గారికీ, కాం గెసువారికీ 

మధ్య సంప్రదింపు లార౦ంభ మయ్యాయి. బిటిష్ వారుకూడా ఏదో కొంత 

వరకూ వంగి, లొంగి ఏదయినా ఆంగీకారానికి వద్దామనే యోచనలో 
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ఉండడాన్ని, ఈ సారి రాజీ ఏదో జరుగుతుందనే అందరమూ అక్ష 

పడ్డాము, వె(సాయ్ ఇచ్చిన ఘనమైన 1940 ఆగు “ఆఫర్ (ప్రకారం, 

(ప్రభుత్వ నిర్వాహక సంఘం (Executive Council) సభ్యులను 
వి స్పరింపజేయడం విషయంలో బ్రిటిష్వారూ - కా సంత దారిలోకి 

వచ్చారు. 

కాని అది కాంగెసువారి వాంఛల దృష్టిలో బహుస్వల్బం,. 

కాంగెసువారు ఆ అగస్టు (ప్రతిపాదనలకు ఎంతమాత్రమూ ఒప్పుకో 

లేదు. 1940 లో పూనాలో ఆమోదించబడిన కాం గను తీర్మానాన్ని 

అనుసరించి ఉన్న కోర్కెలకు ఆంగ్లేయులు వెంటనే అంగీకరించాలని 

కాం(గెసువారు తమ సూచనలను అందచేశారు. ఆ (ప్రకారం జాతీయ, 

రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏర్పడాలని (National and Provincial 
Governments) తమ వాంఛితార్గంగా కాంగెసువారు. తెలియ 
బర చారు. 

అహింసాత్మక విధానానికి స్వస్తి చెప్పి, కాం్యగెసువారు జనాన్నీ, 

ధనాన్నీ సేకరించి, (బ్రిటన్ పై కాలుదువ్విన నియంతల తలదన్నడానికి 
ఒప్పుకున్న కారణంగా ఆంగ్లేయులూ కొంతవరకూ మె _త్త్దిడ్రారు. 

మహాత్మాగాంధీగారికి ఈ విధానం అంగీ కారయోగ్యంగా కనిపించలేదు. 

కానీ పదికూనుగురు కార్యనిర్వాహక సభ్యులలోనూ పదిమంది అటు 

వై పేమొగ్గి, తన పకొన అయిదుగురు మాత్రమె ఉన్న పరిస్టితి 9 గమ 

నించి తన పట్టువిడిచి, రాజగోపాలాచారి మున్నగు తన పక్షీయులకు 
ఆశీర్వచనాలను అందజేస్తూ (పక్కకు తప్పుకున్నాడు. 

 పూనాసభలో నా జోస్యం 

కాంగ్రేసు కార్యనిర్వాహక వర్గ సభ్యులు చాలామంది, వె వె(స్రాయి. 

గారూ సెక్రటరీ ఆఫ్ సైటూ, లొంగి తీరతారనే నమ్మారు. కొని ఈ 
విషయంలో + నా అనుమానాలు నాకు ఉన్నాయి. పూనా తీర్మానం ఆమో 

దించబడిన మర్నాడు, పూనా లా కాలేజి స్టూడెంట్స్ సభలో నన్ను 

ఉపన్యసించవలసిందని కోరిన పిలుపును పురన్కరించుకుని ఆ సభలో 

ఉపన్యసించాను. నా ఉపన్యాసంలో పూనా తీర్మానం ఒర్ "పెద్ద పొర 
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పాటనీ, (బ్రిటిమవారు ఆ తీర్మానంలో ఇమిడికిన్న (ప్రతిపాదనలకు 
ఒప్పుకోరనీ, కొద్దివారాలలో కాంగెసువారు ముఖాలు వేల వేసుకుని 

గాంధిగారి కాళ్ళమీద పడి, “సీవే మాకు శరణ్యం, నీవే దారి చూపాలి” 

అని వేడుకుంటార నీ, మళ్ళీ ఏం (పత్యత్యచర్యకో పూనుకుంపేనేగాని 

(బిటిషువారు లొంగరనీ నేను అన్నాను, 

నేను అనుకున్న (ప్రకారమే వైైనాయ్ పూనా తీర్మానాన్ని 

తిరస్కరించడమూ, _ కాంగెను హైశమాండ్వారు, “మీరే మాకు 
శరణ్యం, మీరే మాకు ఏకె క నాయకులు, మీరు కలుగజేసుకుని బాధ్యత 

వహించి దేశరక్షణమార్గం ఆలోచించాలి” అని కోరారు. నెల తిర 

కుండా పూనా తీర్మానం రద్దయి, బొంబాయి తీర్మానం అంగీక 

రించబడింది, అహింసాత్మక విధానమే శరణ్యం, మహాత్మా గాంధీమే 

మాకు ఏకె క నాయకుడు, ఆయనే తిరిగి దారి చూపించాలి అనే భావన 
అందులో ఉంది, 

గాంధీజీ తాను చేయదలచిన సని నిర్దష్షంగా అఖిల భారత 

కెౌెంయ్యగెసు కమిటీవారితో చె ప్పేశాడు. యుద్దం వనాలలో తాను శాసన 

ధిక్కార మనేది పెద్ద ఎత్తున (పజ లందరూ ఒక్క_కుమ్మడిని చేయ 

డానికి ఒప్పుకోనపీ, వ్యక్తి సకత్యాగహాన్ని మాత్రమే (పోత్సా 

హిసాననీ, యుద్ద సమయంలో అనుచితంగా జారీ చెయబడిన ఆర్తి 

నెన్సొద్వారా స్వేచ్చగా మాటలాడే హక్కు కూడా మానవులకు లేకుండా 

చేయబడిన కారణంగా ఈ ఆర్డినెన్స్ను ధిక్కరిస్తూ వ్య కి సత్యాగ్రహం 

చేయవచ్చుననీ అయన సూచించాడు, 

ఆరంభంలో ఎవ్వరూ ఈ వ్యకి సత్యాగహ మన్నది అంత 

- అహ్మాండంగా విజయవంతం అవుతుందని తలచలేదు. నేను అఖిల 

భారత కాం్యగెను కమిటీవారికీ, మహాత్యునికీ కూడా, (ప్రజానీకం మీ 
ఆజ్ఞకు ఎప్పుడూ బద్దులేనని చెప్పేఉన్నాను. ఆ బొంబాయి తీర్మానాన్ని 

పురస్కరించుకుని వ్యక్తి సత్యాగ్రహం 1940 నవంబరులో ఆరంభ 

మయింది. ఈ దెబ్బతో మం(తులుగానూ శాసన సభా సభ్యులుగానూ, 
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నాయకులుగాన్తూ వినాయకులుగానూ ఉండే పెద్దలు, చిన్నలు అందరూ 
జెయిలు గోడల వెనకాలకు దారి చూసుకున్నారు. 

మళ్ళా జౌయిలుకి 

నేను మొదట్లో డిసెంబరు ఆఖరుకి జై లుకు వెళ్ళాలని నిశ్చ 
యించుకున్నా, తప్పని సరిగా నా అభిప్రాయాన్ని మార్చుకుని ఉద్య 
మాన్ని నడపడాని కే ఉద్ను కుడ నయ్యాను. అందువల్ల మా రాష్ట్ర 

కాం(గెసువారి ఆచేశానుసారంగా మొదటి జట్టులోనే 1940 నవంబరు 

26 న జెయులుకు సిద్దమయ్యాను. 

లోగడ నేను ఆంధ రాష్ట్రియ కాం(గను కమిటీ అధ్యక్ష పద 

వికి రాజీనామా ఇచ్చిఉన్నా రాబోయే సంఘటనల దృష్టితో, నన్నే 

"తిరిగి రాష్టియ కాంగెసు కమిటీకి అధ్యతుడుగా ఎన్నుకున్నారు. ఆ 

స్తానంలో 1937 జూలై లో రాజ్యత౦(తాన్ని చేపే పర్యంతమూ 
ఉన్నాను . తిరిగీ జెయిలుకు వెశ్ళేలోపల, సుమారు, తొమ్మిదిమాసాల 

పాటు, యావత్తు రాష్ట్రాన్ని పర్యటించి దానిని సరిఐనదారిలో పెట్టమని 
నన్ను కోరారు. 

నేను రాష్ట్రం అంతా పలుసార్లు పర్యటించాను. ఆయా జిల్లా 
లలో స్వయంసమృద్ది ప్రాతిపదికగా అనేక (గామాలలో నిర్మాణ 

కార్యక్రమం సాగించోను. పళ్చిమ గోదావరిజిల్లాలోని జోగన్న పాలెం 

లోనూ, ఆముదాల దిమ్మె అనబడే అనంతపురం జిల్లా (గొామంలోనూ 
"అలాంటి కార్యక్రమాలు ఆరంభించాను. 

తతిమ్మా పది జిల్లాలలోనూ రూడా స్వయంసమృద్ది పథకాలకు 

అనుగుణంగా ఉంటాయనుకున్న పల్లె అన్నింటినీ విమర్శనాత్మక 

దృష్టితో పరిశీలించాము, ఆయా (గామాల ఆర్థికాది' పరిస్టితులనూ గమ 

నించాము. నాతోడి వర్కర్లను అప్రమ తతో ఉండమనీ, ఉద్యమం ఏ 
కఠాన్న యినా (పారంభించబడవచ్చుననీ "హెచ్చరిక చేశాను, 

దక్షిణభారతంలో ఆంధ్రావనేగాక్క తమిళ, కన్నడ, మలయాళ 
రాష్ట్రాలు కూడా ఇటువంటి స్వాతంత్య సమరాలలో ఎప్పుడూ వెన 
కాడనన్న సంగతి నాకు తెలుసు. 



వ్య క్తిసత్యాాగ ౩ హోదంతం 537 

వచ్చిన పిలుపును మన్నించి ఒకటి రెండుసార్లు కార్యనిర్వా 

హక సభకు హాజరయ్యాను. ఏ (గ్రామంలో జరిగినా అఖిల భారత 

కాంగెను కమిటీ మీటింగుల కన్నింటికీ హాజ రయ్యాను. కాని 
మం(తిగా నున్న రోజులలో ఏ మీటింగ్లోనూ నోరు విప్పి ఏ విధ 

మయిన ఉసన్యాసమూ ఇవ్వలేదు. . పూనా మీటింగులో కూడా నేను 

మాటలాడలేదు, 

కాని బొంబాయిలో నోరు ఏప్పక తప్పలేదు. గాందీగారి పకాన 

నిలిచిన అయిదుగురికీ, వారికి వ్యతిరేకంగా అహింనాత్మక విధానానికి 

స్వస్తి ఎప్పాలని తలచిన ఆ పదిమందికీ మధ్య ఉన్న అభ్మిపాయ 

భేదాలు అసలెల్లా ఉత్పన్నమయ్యాయో (గ్రహించాలని నిర్ణయించు 

కున్నాను. అందువల్ల నే ఆ బొంబాయి మీటింగులో నోరు విప్పవలసి 

వచ్చింది. 

అహింసా విధానానికి రాజాజీ వ్యతిరిక్తత 

పూనా మీటింగులోనూ అంతకు పూర్వమూ కూడా గాంధీగారు 

తమంతట తామే విరమించుకున్నారని తలచాను. కాని తరవాత నాకు 

(గ్రాహ్యామెం దేమిటం పే- ఆయన తన శ _కివంచనలేకుండా రాజగోపాలా 

చారి (ప్రభృతులను కాంగెసుకు గడచిన ఇర వె వె సంవత్సరాలుగా పట్టు 

గొమ్మగా ఉంటూన్న అహింనావిధానాన్ని ఆహుతి చేయవద్దని కోరా 

రసీ అలాంటి క్తి ష్టపరిస్టిళ లలో ఉద్యోగాది హోదాలమీద మమకారాలు 

పెట్టుకోవడం న్యాయం “కాదనీ, (వ్రిటిమవారు తమకు హోదా లిచ్చినా 
చేతులు కట్ట, మూతులు బిగించి మరీ ఇసార నీ, ఎటొచ్చీ వారు జారీ 

చేసే ఆర్హరును కంటితో చూసి చేతితో సంతకం చెయ్యగల హరక్కే_ 
తమకు 'సుగులుతుందని వివరంగా చెప్పారనీ, ఇంత స్పష్టంగా పరి 
స్టితులు తెలా ఉండగలవో ఆలోచించి చెప్పినా ఆ పదిమంది కార్య 

నిర్వాహకవర్లీ యలు తాము గాంధీగారి కంచె తెలినయినవారమనే 
తలచారని. “పూనాలో గాంధీగారు తనకు తానుగా విరమించుకో లేదనీ, 
తనపై తన అహింసాత్మక విధానానికి వ్యతిరే ౦కంగా విశ్వానరాహిత్య 
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తీర్మానంలాంటిదే ఆమోదించబడిందన్న భావనే ఆయన్ని బాధ పెట్టి | 

దని (గ్రహించాను. | 

నాక విషయాలన్నీ బొంబాయి. మీటింగుకు వెళ్ళిందాకా | 
యవు. గాందిగారిని పూనా మీటింగులో కాదన్న అ పదిమంది . 

పెద్దలే ఈ బొంబాయి మీటింగుకు అఆహ్వానక ర్త లయ్యారు. అందువల్ల : 
తర్గనభర్గన చెయ్యవలసిన అంశాలు అంతగా కనబడలేదు. బొంబాయి $ 
మీటింగులో గాందీగారిని తరిగి నాయకత్వం వహించమని కోరి, వారి క్ట 
అడుగుజాడలలోనే నడవాలి అన్న తీర్మానంపై మామూలు తర్జన | 
భర్జనలూ, అవును కాదు అనే తర్కవితర్కాలూ ఆ పదిమంది మధ్యనే | 
జరిగాయి. ఈ తర్హ నభర్హనలు జరుగుతూ ఉండగా, ఒకరు ఇటువంటి 

పరిస్టితి ఉత్పన్నం . అవడానికి రాజగోపాలా చారిగారే కారకులని J 

ఆయన్ని దుయ్యబట్టుకున్నారు. ఆ కారణంగా రాజగోపాలాచారిగారు J] 

జవాబు ఇస్తూ తాను తన స్వంత ఆభిప్రా యాన్ని, వ్యక్త కపరిచాననీ, 

ఈ రోజున కూడా అహింసావిధానం సె పె తనకు నిజంగా సదబభి పాయం . 

లేదనీ, కాంగెను ఆ అహింసాత్మక విధానానికి స్వస్తి చెప్పడమే | 

తన వాంఛ అనీ అన్నాడు, . 

గాంధిగాEికి నా హామీ 

రాజగోపాలాచారిలాంటి వ్య క్రి అపొంనావిధానం పె ప్రై అట్ల 

ఆధి పాయం వెల్ల డించినందుకు విచారిస్తూ, జనం హింసాత్మక 

విధానంవై పు మొగ్గుతున్నారని (గహించడాన్ని, నా మనో భావాన్ని 

వ్యక్తం చెయ్యడం న్యాయమని తలచాను. ముందుగా నేను మాటలాడు 

'శానని గాసి మాటలాడవలసి వ స్తుందనిగాని నేను భావించలేదు. అయినా, 

నాటి సభాధ్యకుడు నన్ను ఆఖరి ఉసన్యాసకునిగా నిర్ణయించాడు. అందరి 

సభ్యుల ఆభి పాయాలను (గహాంచిన తరవాత మాటలాడ గలగడం ఒక 

సదవకాశంగానే భావించాను. 

దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న పరిస్టితుల నన్నింటినీ ఆ బహి 

రంగోపన్యాసంలో వివరించాను. మనలో శే ఉన్న పంచమాంగ దళం 

వారి చర్యలు కూడా వివరించాను. గాందీగారిని ఎప్పుడూ దక్షిణ 
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హిందూదేశం  విస్మరించలేదసీ, వారి అహింసాత్మక  విధానంపట్ల 
ఎప్పుడూ సుముఖమెననీ, వారి అడుగుజాడలలో నడుస్తూ వారు 

(ప్రారంభించిన, పారంభించబోయే ఏ విధమయిన శానన ధిక్కార 

కార్య కమానికయినా జోహారు లర్చిస్తూ, దక్షిణ దేశవాసులు సర్వదా 

సన్నద్దులేననీ చెప్పాను. భాషాప్రయుక్త రాష్ట్రాల నన్నింటినీ న 
కార నిరాకరణ ఉద్యమ (పారంభాలనుందీ కుణంగా ఎరిగి డన్న హాడ 

నసీీ నేను మం|త్రిత్యహోదాలో పర్యటించిన. రోజులలో ఆ రాష్ట్ర 

(ప్రజల హృదయాలను పూర్తిగా అవగాహన చేసుకున్నానని, గాంధీగారి 

అడుగుజాడలలో నడుస్తూ ఆయన ఆరంభించే. అన్ని ఉద్యమాల 

లోనూ ఆయన వెంట ఉండడానికి వా రెప్పుడూ తయ్యారనీ నొక్కి 

వక్కా-ణించాను, 

ఇల్లా చెప్పినప్పుడు నా దృష్టిలో కేవలం ఆంధ్రదేశ మొక్క పే 

లేదు. ఈ రాష్ట్రంలోని భాషా షావిభాగాలన్నీ నా ఎదుట నిలచాయి. మాలో 

మాకు ఉతృన్నమయిన అంత $కలహంలాంటి భేదాభి ప్రాయ సరిస్టితులలొ' 

ఇచ్చిన ఈ నా ఉపన్యాసం డేదీవ్యమానంగా వెలిగింది.. 

ఈ సందర్భంలో ఇంత మాత్రమే దీనిని i చెప్తాను. 

అది అయినా గాందీగారికీ, ఆయన విశ్వాస పాతులయిన ఆ అయిదు. 

గురు అనుచరులకూ రాజగోపాలాచారిగారు తన స్వకీయమైన అభి 

ప్రాయభిదాన్ని ఎల్లా వ్యక్త పరిదారో (గహించడానికే, ఆ అభిపా 

యాన్ని అనుసరించి, ఆయన కార్యనిర్వాహక సంఘ సభలోనూ, ఒక 

ఉద్యమం ఆరంభించడానికి సన్నాహ మవుతూన్న కాలంలోనూ, మేము 

జెయిళ్ళకు వెళ్ళాకా కూడా ఎల్లా మమ్మల్నీ, దేశాన్నీ చికాకుల్లో ముం 

చెత్తాడో (గహించడంకూడా న్యాయం. 

భావే ఎన్నికకు నాయకుల అభ్యంతరాలు 

బొంబాయి తీర్మానంపట్ల రాజగోపాలాచారిగారి మనస్సులో 
ఉన్న అనిష్టత ఆ విధంగా వ్యక్త కం అయింది. గాందీగారి ప్లాను ప్రకారం 

* ఈ ఉపన్యాస సం ఆఖరు పేజీలో “ఎపెండిక్ సి కింద ము గిం 

వించ దలవారు, 



540 ' నా జీవిత యాత్ర 

ఆరంభంకానున్న వ్యకి కి సత్యాగహం, జ వ్యకి కి సత్యా గహం వినోబా 
భావే గారి నాయకత్వాన ఆర౦భించడం రాొజగోపాలాచారికి ఎంత 

మా(తమూ ఇష్టంలేదు. వార్డాలో జరిగిన కార్యనిర్వాహక వర్ల సభకు 

నేను (పత్యేక ఆహ్వానంపై వెళ్ళాను, అ సభలో గాంరీగారు తాను 

అవలందించ దలచిన కార్య[కమ పద్దతినంతా వివరించారు. ఈ యుద్ధ 
సమయంలో వ్యక్తి క్రి సత్యా గ్రహన్నే గాని, సమష్టి సత్యా.గ్రహాన్ని వాంభి? 

చను అని ఆయన అన్నప్పుడు, ఆయన అభ్మిపాయాన్ని అంగీకరించ *. 

డానికి వెనుకాడిన వారు కేవలం ఇరువురు మాత్రమే కనబడ్డారు. 

వినోబా భావే నాయకత్వాన ఈ వ్యక్తి సత్యాగం హాన్ని ఆరం 
భించ నున్నానని గాంధీగా ర నేటప్పటికి పెద్ద కలకలమె బయల్లైరింది, 

కొంతమందికి ఆయన ఎవరో తెలియదు. ఆయనకూ ఈ రాజకీయా 
లకూ ఉన్న సంబంధం ఏమిటో అసలు ఎవ్వరికీ తెలియదు. ఆందువల్ల 
ఆయన చేతిమీదుగా ఈ ఉద్యమం ఆర౦భంకానడం అన్యాయమన్నారు. 

ఎన్నో త్యాగాలుచేసి జెయిళ్ళకు వెళ్ళిన "హమాహేమీ లనేకులుండగా 

ఈయన మీ కెక్కడ దొరికా డన్నారు. కౌంగెసు అధ్యకులుగాన్తూ 

కార్యనిర్వాహక వర్ల సభ్యులుగా నూ సేవ చేసిన వారెవధా పనికి రాలేదా 

అని అడిగారు. వీనోబా భావేను మొదటి సక్యాగహిగా నిశ్చయించే 
టప్పటికి, గాందిగారి అనుంగు శిష్యులూ సదా ఆయన్ని అంటి పెట్టు 

కుని ఉండేవారూ ఆ అయిదుగురూ కూడా అదేం పనండీ అని అడిగారు. 

గాంధిగారు, ఈ విషయంలో మీ అభిప్రాయం ఏమిటని రాజ 

గోపాలాచారిగారిని అడిగితే, అసరీ కార్యకరిమమే అదోలా ఉందనీ, 
దెశీయు లెవ్వరూ దానిని ఆమోదించరనీ, ఈ ఉద్యమం పూర్తిగా నేల 
మట్టం అవుతుందనీ ఆయన అన్నాడు. నేను మాతం, మరేం ఫరవా 
లేదన్నాను. కార్యనిర్వాహక కవర్ష సభ్యునిగా వారందరితోనూ కలసి 

_ మెలసి పనిచేసి ఉన్నందువల్ల, ఆ సభ్యులందరి ముందూ గాందిగారితో 

అల్లా అనడానికి సాహసించాను. “ఇప్పటికి ఇర వై సంవత్సరాలుగా 

ఈ దేశానికి స్వాతంత్ర్యం సంపాదించాలని తమరు అన్నివిధాలా 

పాటుబడుతున్నారు. మీయందూ, మీ పద్దతియందూ అభి పాయ 
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భేదమున్న వారితో గూడా మీరు నెట్టుకొస్తూనే ఉన్నారు. అందునల్ల ఏ 

సందర్భంలో ఏ ఉద్యమం ఎల్లా ఇ్ఞరంధించాలో తమకు బాగా తెలుసు. 

మీ ఉద్యమాలన్నీ ఎప్పుడూ ఉన్నత నాయిని అందుకుంటూ నే ఉన్నా” 

యన్నాను. 

నా ఉదేశంలో ఈ (ప్రస్తుత ఉద్యమం ఈ యుద్ధసమయంలో 

స్వరాజ్య సంపాదనకోసం _ లేవదీసింది కాదనీ, భారతదేశానికి 

స్వాతం(త్య మిన్వ నిరాకరించిన కారణంగా, వారికి. ఆ [విటిషువారికి. 

వారి చర్యలకూ కేవలం సవాలుగానే శః ఉద్యమం (పారంభించ 

బడింది గనుక భారతదేశం తన మార్గం తాను చూసుకోగల శ _కికి 

ఆంగ్ల యుల అడ్డును నామమాత్రంగా సడలించడానికీ, భారతీయుల 

అనుమతీ, అంగీ కారమూ అన్నవి లేకండా ఈ యుద్దాన్ని తీసుకువచ్చి 

వారి నెత్తిన రుద్దడం వేత కేవలం సవాలుగా నడుపబడే ఈ ఉద్యమం 
పట్ల, ఎవరికి ఎలాంటి అనుమానమున్నా, నాకేమీ లౌొదన్నాను. 

అభ్యంతరాలకు గాంధీజీ జవాబు 

వినోబా భావేను ప్రప్రథమ వ్య కి సత్యాగ్రహిగా తాను నిర్హ 

యించిన సందర్భంలో వచ్చిన అభ్యంతరా లన్నింటిని గాందీగా 

రీవిధంగా సమాధానమిచ్చారు: “నేను వినోబా భావేను ఎన్నుకొనడానికి 

ముఖ్య కారణం ఆయన స్వయంగా అహాంసావాది. నా తర్వాత నా 

బ్రానాన్ని ఆకమించగల సమర్థుడు ఆయనే. ఈ ఇరవై సంవత్స 

రాలూ ఆయన నిర్మాణాత్మక కార్య క్రమంలో మునిగి తేలుతున్నాడు. 3? 

కార్యదర్శి కృపాలని అన్నాడు: ' “వినోబా భావే మనలో ఎవరితో 

నయినా సమానంగా కీర్తి (ప్రతిష్టలు సంపాదించి ఘనతకు ఎక్కే 

ఉండును. ఆయన విషయం ఎందువల్ల నో ఇంతవరకూ గాంధీగారు 

పట్టించుకోని కారణంగా ఆయన అల్లాగే తనకు నిరశింపబడిన కార్యాన్ని 

న( క్రమంగా నిర్వహిస్తూ కాలక్షేసం చేస్తూన్నాడు. 'ఈపట్టున గాంధీగారు 

ఆయన విషయం పట్టించుకున్నారు క కాబట్టి, ఆయన కీ ర్తి (ప్రతిష్టలు దేశీ 

యులు (గ్రహించ గలుగుతారు.” 

T 35 
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గాంధీగారు వినోబా భావే తరవాత జవహర్లాల్ న్నెహూ 

కడతా డన్నారు. అక్క_డ చేరినవారి కెవ్వరికీ గాంధీగారి న్ను 

ఉన్న దేమిటో తెలియదు. అయన కార్యక్రమం ఆయనకే తెలియాలి. 
ఎవరి తరవాత ఎవ్వరో, ఎప్పుడు ఎవ్వరికి పిలుపు వస్తుందో ఏమీ 

అర్థంగాని అయామయ స్టితిలో నే సభ్యు లఅందహ అలా ఉండి 

పోయారు. 

గాంధీ అనుయాయుల అనుమానాలు 

కొన్నాళ్ళపాటు ఈ ఉద్యమ విజయాన్ని గురించి అనేక అను 
మానాలు వ్యక్త క్తపరుపబడ్డాయి. (ప్రభుత్వంవారు ముందు జ్యాగ త్త 

కోసమని, సత్యాగహం' చెయ్యబోతున్నాడు గనుక జవహర్లాల్ 

నెహూం9ను అరెస్టు చేస్తున్నామని చెప్పి, ఆయన్ని నిర్బంధంలోకి తీసు 

కున్నారు. నాలుగు సంవత్సరాల శిక్ష విధించ బడింది. 

ఆ మర్నాడు పికలలో ఒక సైట్ మెంట్" వెలువడింది, 

అందులో నెహూి తరవాత గాంధిగారి ఆశ్రమవాసులు ఇరవై నలు 

గురు సత్యాగహం చెయ్యడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలుపబడింది. 

ఈ పకటన ఇంకా అనుమాస్పదమె, బహుశః “ఈ ఉద్యమం ఇంతటి 

తోపే” అనికూడా కొంద రనుకున్నారు. 

గాంధీగారికి అతి సన్నిహితులూ, ముఖ్యులూ, ఆత్మీయులూ 

అనుకున్నవా రెవ్వరికీ గాందీగారి హృదయం అర్థం కాలేదు. చి త్త 

రంజన్ దాస్, లాలా లజపతిరాయొవంటి (ప్రముఖులు కూడా గాంధిగారి 

హృదయం చాలా లోతయినదనీ, దానిని ఎప్పుడూ ఆయన విప్పిచెప్ప 

రసీ, కార్య నిర్వాహక సభ్యులకుగూడా ఆయన హృదయం అర్థం 

కాదనీ, వారితోకూడా మనస్సు విప్పి తన అభిప్రాయం ఎప్పుడూ చెప్ప 
లేదనీ వివరించారు. ఈ పట్టున కూడా గాంధీగారి అనుచరులకూ, 

ఆయనతో కలసి మెలసి పనిచేసే వారి కెవ్వరికీ కూడా ఆయన 
హృదయం అర్థం కాలేదు. 

బయబ్రేరిన పుకార్తలో, ఈ తడవ ఆయన నిర్మాణ కార్య 

క్రమంలో పాల్గొన్న వారిని తప్ప రాజకీయ రంగంలో నిమగ్ను 
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లయిన కాం(గైసువారి నెవ్వరినీ ఈ రంగంలోకి రానివ్వడని చెప్పుకో 
సాగారు. కొందరు సన్నిహితులూ, కార్య నిర్వహణ దకులూ అయిన = 

వారి నోట ఏన్న వార్తలు (ప్రజా హృదయాన్ని ఇంకా కుంగదీశాయి, 

ఈ ఉద్యమం యావత్తూ ఒక చిన్న టపాకాయిలా టప్పుమని ఎగిరి 

పోతుందన్నారు..ఆ అఖిల భారత చరఖా సంఘంతో సంబంధంవున్న 
వాళ్ళు = ఆ వడికేవాళ్ళూ, నేసేవాళ్ళూ, ఉద్యమాన్ని తుస్సుమనిపించక 
సోతే వేరే ఏం చెయ్యగల రన్నారు. ఎప్పుడూ గాంధీగారి విధానం 

అట్లాగే ఉంటుంది. కార్మగెసు శాసన సభ్యులనూ, మంత్రులుగా పని 

చేసిన పెద్దలనూ జెయిళ్ళకు పంపించే లోపల ఆయన ఇటువంటి తమా 
షాలే చెస్తాడన్నారు. ఆశ్రమవాసులతోపాటు అఖిల భారత కాంగైను 
కమిటీ మెంబర్హను కూడా జత చెయ్యడం ఆరంభించారు 

15 
నాదం గురించి వివాదం 

0౨, రం 0 స అంటె భారత దేశపు ఉద్యోగేతర కౌంర్యగెసు 

(ప్రజాప్రతినిధి సభ (Un ౦01441 con- 
gress parliament) అన్నమాట! 

వివిధ రాష్ట్ర కాంగైసు కమిటీలవారు పంపించిన జాబితాలను 
జాగ త్తగా పరిశీలించి, ఆ జాదితాలనుండి సరిఅయిన, తనకు కావల 
పిన వ్యక్తులను ఎన్నుకుని గాంధీగారు ఉద్యమం సాగించాడు. 

మేము 1941 నవంబరు 24 న బందరులో రాష్ట 'కాంగెను 
. కమిటీ మీటింగు జరిపాము. ఆ మీటింగులో మన ఆంధరాషా9నికి 
సంబింధించినంతవర కూ,దినానికి నలుగురయిదుగురికం ఇ ఎక్కూవగాని 
పద్దతిగా ఈ సత్యాగ్రహం సాగించడానికి పదకం వేసుకున్నాము. ఆ 

_ అయిదుగురూ తలో జిల్లా, తలో తాలూకాకీ చెందేవారుగా ఉండేవారు. 
మేము బందరులో కలిసే లోపల, అయ్యదేవర కా శేశ్వరరావు గాందీ 
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గారిని కలుసుకుని, మేము నడపబోయే ఉద్యమ విషయాలు ఆయనతో 
సం(ప్రడించి అవసరమగు సలహాలు తీసుకున్నారు. 

అప్పటికే గాంధీగారు జాగ తగా ఆలోచించి ఈ ఉద్యమంలో 

పాలొని జెయిళ్ళకు వెళ్ళదలచే సత్యాగహులు ఉచ్చరించవలసిన నినా. 

దాలు నిర్ణయించి, సర్వ సన్నద్ధంగా తన పదకొన్ని రూపొందించి 

ఉంచాడు. గాంధీగారు ఎంచిన నినాదాలు చిన్నవిగానూ, బోధనాత్మకం 

గానూ, సార్థక మై పనికివచ్చేవిగానూ ఉన్నాయి. గాంధీగారి వినూత్నాఖి ' 

(పాయం ప్రకారం, ఏవ న్య కీ తనకు ఇచ్చవచ్చిన రీతిని ఏవేవో వాగుతూ - శ 

ఆషామాషీగా వ్యవహరించకూడదనీ, అందరూ ఆఅచ్చున బోసినటు 

ఒకే విధమయిన మాటలూ పాటలూ, నినాదాలూ చేస్తూ ముందుకు నడ 

వాలసీ ఐడియాలకు వ్య కిస, వ్యకి ర్రిర్తి ఐడియాలనూ పిన్ను చేసి పారే 

శాడు. ఈ దెబ్బతో ఆయన ఆంగ్లేయులకే కౌదు (పపంచవానులంద 

రికీ తనకు కాం[గెసులో ఉన్న పలుకుబడిని, తనయందు (ప్రజలకున్న 

అఖండిత విశ్వాసాన్నీ, (ప్రజలలో ఉండే కట్టుబాట్ల నీ, క్రమశిక్షణనూ 

చవి చూపించాడు. 

అంత పెద్ద ఉద్యమంలో అంత చిన్న చిన్న నినాదాలా ఉచ్చ 

రించడం అని కూడా ఎందరెందరో తలచారు. కాని గడచిన ఇరవె 

సంవత్సరాలుగా దేశీయలూ, రాంగెసువారుకూడా తమ ఏకైకనాయ.. 
కుని ఆజ్ఞలను తు. చ. తప్పకుండా నడుచుకునే విధానాన్ని భాగా 
అలవర చుకున్నారు. అటువంటి పరిస్థితులలో గాంధిగారు తప్ప అన్యు i 

లెవ్వరూ దేశాన్ని ఒక్క. మాటమీదో ఒకే (తాటిమీదా నడపలేర నీ, 

గాంధీగారిని కాదని ఏ న్య క్రీ కూడా ఇంకోరకంగా కార్య(కమం - 

నిశ్చయించగలిగినా, ముందుకు ఒక్క అడుగు కూడా వేయలేడనీ 
'దేశీయులందరూ మనస్ఫూర్తిగా నమ్మేవారు. 

రాజాజీ అపహస్యం, పోటి నినాదాలు 

దక్షిణ భారత దేశం ఎప్పుడూ సందిగ్ధ సరిస్టితిలో పడిపోవడం 

మామూలయింది. ఏ కార ణాలవల్ల నయితేనేం, అది ఒక సందిగ్ధ 

పరిస్థితికి లోనయ్యింది. రాజగోపాలాచారిగారి కారణంగానే ఎప్పుడూ 
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ఆంధదేశం అల్లా సందిగ్గ పరిస్టితులలోకి శారిపోయేది. రాజగోపాలా 

చారిగారు గాందీగారి అహింసా విధానంమీద పూనా సభలో చేసిన 

స్వారీ విషయం చె 'ప్పేఉన్నాను. దర్శిలా గాందిగారి నినాదాలను అప 

హాస్యం చేశారు. రాజగోపాలావారిగారి దృష్టిలో గాందీగారు నిరశించిన 

సినాదాలు ఆర్థర హిత మయినవి, 

అందువల్ల వాటికి బదులుగా (పతీ పాంతంలోనూ ఉన్న యుద్ద 

కమిటీ సభ్యులకు, ద్ తరాల పూర్వకంగా, యుద్ధ నిధులను -సీకరించ 

' వలదనీ, యుద్దానికి జనాన్ని _పోత్సహించి జవాన్హను ఎంచుకో వద్దనీ, 

తాము అ కమిటీనుంచి విరమించడం ఉ త్రమమసీ సలహో సూచకంగా 

ఉత్తరాలు (వాయమన్నాడు. గాంధిగారి నినాదాలకు బదులుగా (వాయ 

వలసిన ఉత్తరాలు విల్లా ఉండాలో ముసాయిదా తయారు చేశాడు, 

మా కార్యదర్శి అయ్యదేవర కాశేశ్వరరావు వార్థానుంచి 

_ తిరిగివచ్చి సంగతి నందర్భాలు చెప్పేదాకా నవంబరు 28న వార్దాలో 

ఏం. జరిగిందీ మాకు తెలియదు. గాందీగారి నినాదాలకు బదులు, “రాజ 

గోపాలాచారిగారు తయారుచేసిన ముసాయిదా ఉత్తరమూ, అందులో 

(వ్రాయబడిన విషయాలన్నీ మాగంటి బాపినీడుగారు సంపాదించిన 

నకలువల్ల మాకు తెలియ వచ్చాయి. ఆ ఉ త్తరం చాలా పెద్దది. హేతు 

వాదాత్మకంగా ఉండ్. విసుగు పుట్టించేదిగా కూడా ఉందీ. జరిగిన 

(గంథమంతా తెలియకపూర్వం బాపినీడుగారు తీసుకువచ్చిన ఉత్తరాన్ని 

చూసి, రాజగోపొలాచారిగారు గాందిగారికి వ్యతిరేకంగా, ఆయన్ని 

కాదని ఈ ఉ తరాన్ని (వ్రాసి ఉండడనే తలుస్తూ ఉండడాన్ని, సత్యా 

(గ్రహం చేసే వారందరూ ఆ ఉ_తరానికి నకళ్లు (వాసుకోవడంలో 

నిమగ్నులయి పోయారు. మర్నాడు నేను గాంధీగారి నినాదాల నకళ్ళు 

చూశాను, 

గాంధీగారి మందలింపు 

కళా వెంక।టావు వార్దాలో గాందీగారిని రాజగోపాలాచారిగారి 

ముసాయిదా ఉత్తరాన్ని గురించి అడిగాడట. అ & తరానికీ, గాందీ 
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గారి నినాదాలకీ పొంతనం కుదరక పోవడాన్ని, ఆయనకు అల్లా ఆడ 

గాలని బుద్ది పుట్టిందట. రాజగోపాలాచారి తెలివయిన వాడయికే అయి ' 

ఉండవచ్చుగాని, నా సూచనలను డల్లా తయ్యారు చెయ్యడం మాతం 

తగని పనేనని గాంధిగా రన్నారట! ఈ విషయంలో రాజగోపాలాచారి 

గారికి తాను (వ్రాసిన ఉత్తరం గాంధీగారు వెంక।టావుకు చూపించారట. . 

కాగా గాంధీగారు తన నినాదాలనే [పతి సత్యాగహి ఉచ ఎరించాలన్నీ ' 

అల్లా జరిగేటట్లుగా చూడమనీ వెంకటావుతో చెప్పారట. రః 

సంగతులన్నీ బందరులో వెంకట్రావు నవంబరు 24 న చెప్పినప్పుడు, 

నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది. మేము నిజంగా రాజగోపాలాదారిగారి 

డ్ తరాన్నే పట్టుకుని కూర్చుండు చాలా పెద్ద తప్పే చేసినవార మై 

ఉండేవారం. వెంకటావే గనుక గాంధీగారి దగ్గరకు వెళ్ళి సంగతి 
సందర్భాలు (గ్రహించి ఉండకపోతే, కథ ఆడ్డంతిరిగి, ఆచారిగారు 

మా చేత ఆడకూడని నాటకం ఆడించి ఉండేవాడు. వెంక(టావు 

నిజంగా చాలా శ _కీనామర్థ్యాలు గల వ్యక్తి. ఆయన మొదటినుంచీ 

మేము చేస్తూన్న పనులనన్నింటినీ క్షుణ్ణంగా (గ్రహించిన వ్యక్తి. 

ఏ విధమయిన మార్చు లేకుండా (పతి సత్యా(గహీ గాందిగారి 

నినాదాల్నే వాడాలని మా కార్యనిర్వాహకవల్లంలో నిశ్చయించు 

కున్నాము. అప్పుడే, ఆ సభలోనే నేనూ మొదటే జట్టుతో నే నవంబరు 

26 న సత్యాగహంలో పె పాల్గొనాలని ని నిశ్సయించాను. "నేను డిసెంబరు 

ఆఖరువరకూ బయపే ఉండాలను కుంటున్నానని వెంకటావు గాంధీ 

గారితో చెప్పినప్పుడు, ఎంత త్వరగా సత్యాగహంలో పాల్గొంపే అంత 

మంచిదని ఆయన సూచించినట్లు వెంక్టటావుద్వారా వినడాన్ని, వెంటనే 

ఆ మొట్టమొదటి జట్టుతో నే "సత్యాగ్రహం చేద్దామని నిశృయించు 

కున్నాను. 

నేనూ, వెంక(టావూ కలసి ఆ ర్యాతే బందరునుంచి బయల్లేరి 

నవంబరు 25' ఉదయానికి పట్నం చేరుకున్నాము. "నేను (పభుత్వ 

కార్యదర్శికి (వ్రాసిన ఉత్తరం వెంకట్రావే సహాయంగా తీసుకు వెళ్ళి 

ఆయనకు అందజేశారు. అందు నేను ఆ మర్నాడు, అనగా నవంబరు 
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26 న తంబుచెట్టి వీధిలో సక్యాగహం (ప్రారంభించ నున్నానని తెలియ 

జేళాను. తంబుచెట్టివీధి హెకోర్ట్లుకు ఎదురుగా ఉన్న వీధులలో ఒకటి. 

గిరిగారికి రాజాజీ అభ్యర్థన 

గాంధీగారి వద్దనుంచి డే తరం రాగానే రాజగోపాలాచారిగారు 

వారా పరుగెత్తాడు, "అక్కడ గాందీగారి నినాదాల్ని గురించి, దానికి 

పహ్యిమ్నాయంగా తాను (వ్రాసిన ఉ తరం గురించీ తర్జన భర్జన 

జరిగింది. రాజగోపాలాచారిగారు తన ఉ తరం ఆయన నినదాలకంటె 

మంచిదని, అది యావత్తు భారత దేశానికీ వర్తించే విధంగా (వ్రాయ 

బడిందనీ వాదించారు గాని, గాందీగారిని తన అభిప్రాయాన్ని అంగి 

కరించేలా చేయలేక పోయాడు. 

రాజగోపాలాదారిగారు వెనక్కి బ యల్లేరాడు. అదే 3 లులో 

ఢిల్తీ నుంచి పట్నం వస్తూన్న గిరిగారు ఉండడం తటస్తించింది. అల్లా 

కలిసి (సయాజం చేస్తూన్న సందర్భంలో గిరిగారూ, రొజగోపాలాచారి 

గారూ మాట్లాడుకోవడానికి అవకాశం కలిగింది. ఆ మాటలలో ఆయన 

గిరిగారితో తనకూ గాంధీ రికీ మధ్య నడచిన (గంథమంతా చెప్పాడు. 

తన పద్దతికి గాంధీగారు ఎల్లా ఒప్పు] వో లేదో. వివరించాడు. తాను గాంధి 

గారితో" గట్టిగా వాది స్తే “ఆమన ర కృపుపోటు ఎక్కడ అధికం 

అవుతుందోనన్న సీతికో ఎక్కువగా వాదించలేదని చెప్పాడు. గాందీగారి 

నినాదాలకంచె తన ఉ తరమే మేలుగా వ్రాయబడిన కారణాన్ని, తన 

సద్దతినే గిరిగా రంగికరించడం న్యాయమని అభ్యర్థించాడు. 

గిరిగారి సమాధానం 

గిరిగా రప్పుడు, గాంధీగారి కార్యక్రమానికి వ్యతిరేకంగా 

తానెప్పుడూ నడవననీ, ఆంధ్రరాష్ట్ర కాంగెసు కమిటీవారి సూచనలూ, 

దానికి అధ్యకుడయిన టంగుటూరి (పకాశం పంతులుగారి సూచనలూ 

తానెప్పుడూ వ్యతిరేకించననీ స్పష్టం చేశారు. 

గిరిగారు నవంబరు 25 ఉదయానికి పట్నం వచ్చారన్న సంగతి 

ఆర్మాతి చాలా పొద్దుపోయిందాకా నాకు తెలియదు. నవంబరు 28 

ఉదయాన్నే నేను గీరిగారిని వారి ఇంటివద్దనే కలుసుకుని, ఆయన 
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సత్యాగహం చేసే పద్దతిలో గాంధీగారిని నినాదాల్నే వాడవలసిందనీ, 
నేను ఆ నినాదాల్నే ఉచ్చరిస్తూ ఆనాడే ఉదయం 11 గంటలకు తంబు 

చెట్టి వీథిలో సత్యాగ్రహం చేయనున్నాననీ చెప్పాను. ఆప్పుడు గిరిగారు 
తానూ, రాజగోపాలాచారిగారూ కలిసి (పయాణం చేసిన సంగతీ, 

దారిలో ఆయనగారికీ, తనకూ మధ్య నడచిన సంభాషణంతా నాతో 

చెప్పారు. 

గిరిగారు నేను నత్యాగహం చేస్తూన్న సమమంలో అక్కడే, 
నాపక్కనే ఉన్నారు. తరవాత ఆయన ఇతర మిితులతో కలిసి 
మేజసైట్ కోర్టుకూ వచ్చారు. ఆ తరవాత వెంటనే ఉన్న రైలులో 
నన్ను వెల్లూరు జెయిలుకు పంపడంకూడా గిరిగారూ, ఆయన మిత్రులూ 

పూరిగా గమనించారు. 

ఆఖరిమాటగా ఊత్తరం 

రాజగోపాలాచారిగారు గాని, డా॥ సుబ్బరాయన్ గాని___ఉభ 

యులూ పట్నంలోనే ఉన్నా__-నన్ను కలిసికో లేదు. నేను జెయిలుకు 

వెళ్ళాక, తిరిగి రాజగోపాలావారిగారు గిరిగారిని లిపి, ఆం(ధులు ఎంత 

మాత్రమూ మంచివారు కాదనీ, గిరిగా రయినా తనమాట విని, గాంధీ 

గారి నినాదంకంటె తన ఉత్తరమే (శ్రేష్టమని (గ్రహించి, తాను. 
సూచించిన (ప్రకారం నడవడం ఉ త్రమమసీ మళ్ళీ ఒక నారి చెప్పడం 

జరిగిందని" తెలిసింది. రాజగోపాలాచారి గారెంత శెప్పినా గిరిగారు 
మాత్రం ఒప్పుకోలేదు. అప్పుడు, గాందీగారి నినాదంలోని ఆఖరి 

రెండు పం కులయినా విడిచి పెట్టడం న్యాయమని రాజగోపాలాచారిగారు 

చెప్పారట. "ఆఖరి వాక్యాలలో, హింసాత్మకమయిన అన్ని యుద్దాలనూ 

అహింసాత్మకంగానే ఎదుర్కోవాలని ఉ౦ది. రాజగోపా లాచారిగారి 

వాదన గిరిగారు ఎంతమాత్రమూ ఒప్పుకోలేదు. ఇంకా కాదూ కూడదూ 
అంటూ ఆయన వదలి పెట్ట కొండా ఉంచే, “సరే, మీరు చెప్పిన విష 

జాగ తగా అలోచించి సాయం(త్రం మీ కే నంగతీ వ్రాసోినని దం 

గీరిగారు అప్పటికి ఆ గొడవ తప్పించుకుని, ఆ సాయంతం ఆయన 

పేర ఉత్తరం (వ్రాశారు, 
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గిరిగారు ఆ ఉత్తరంలో తాను ఎన్నో రకాల వ్యాపార సంబంధ 

మయిన తగాయిదాలను అహింనాత్మకంగా ఎల్లా సర్దుబాటు చేయగలి 

గిందీ వివరిస్తూ, గాంధీగారి నినాదాన్ని ఎందువల్ల “వస్మరించాలో తనకు 

అర్హంగావడం ౦ లేదనీ, అందులో ముఖ్యంగా ఆ ఆఖరివాక్యాలు అహింసా 

ప్రబోధకంగా ఉండగా వాటిని వదలివేయడంలో అర్ధం లేదనీ స్పష్టంగా 

వా సేశారు. 

ఆ మర్నాడే. గిరిగారు సత్యాగహం చేస్తి శిక్షను పొంది, 

వెల్లూరు జెయిలుకు వచ్చి నన్ను కలుసుకున్నారు. ఆ సందర్భంలో" గిరి 

గారు తనకూ, రాజగోపాలాదారిగారికీ మధ్య మళ్ళీ జరిగిన (గంథం 
అంతా చెప్పారు. గిరిగారు నాతో చెప్పిన విషయాల సారాంశమే పైన 
(వాశాను. చదువరులకు ఇలాంటి విషయాలన్నీ చెప్పడంలో నాకో 

ఉదేశం వుంది. ఈ విషయాలన్నీ (గహించందే తిరుచురాసల్లి జెయి 

లలో జరిగిన ఉదంతం చదువరుల కర్ణం కాదు. అందువల్లనే ఇవన్నీ 

చెప్పాను. మా శక్షాకాలమంతా తిరుచీ జెయిలులోనే గడచింది. ఒక్క 
మొట్టమొదటి మాసంలోనే నేను వెల్లూరు జెయిలులో వున్నాను. 

16 
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1940 నవంబరు 26న నేను వెల్లూరు జెయిలో (పవేశించేసరికి, 

అక్క_డ “ని క్రాసులో, మంత్రిగా పనిచేసిన డా॥ టి. ఎస్, 

_ ఎస్. రాజన్, తిరుచీ మ్యునిసిపల్ చెయిర్మనూ. ఎం. ఎల్. ఏ, అయిన 

పి. టి. తేవరూ వున్నారు. వారు ఉభయులూ తిరుచీ [ప్రాంతానికి చెందిన 
వారే. ఇరువురూ అక్కడే సత్యాగహం చేశారు. ఆ ఇరువురిలో శ్రీ 
తేవరు మొదటివాడు. డా॥ రాజన్ మా(తం గాంధీగారి సూచనలకు 
వ్యతిరేకంగా రాజగోపాలాచారిగారి పదకం (పకారం [వాయబడిన 

ఉ తరాలను “వార్ కమిటీ మెంబర్ల కు అందచేయడంద్వారా సత్యా 

(గహులయ్యాారు. 
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1980 ఉప్పుసత్యాగహ దినాలలో లాగే ఇప్పుడూ డా॥ రాజన్ 

రాజగోపాలాచారిగారి అజ్ఞ లనే పాటించారు. 1880) లో రాజగోపాలా 

చారిగారు తంజావూరు జిల్లా వేదారణ్యంలో ఉప్పుసత్యా గహ సమరం 

(పారంభించా రన్న సంగతి చదువరు లెరిగివున్న దే. (శ్రీమతి రుక్మిణీ 

లక్ష్మీపతికూడా అదే (ప్రకారంగా రాజాజీగారి సూచనలను అనుసరించి, 

యుద్ద సంఘ సభ్యులకు ఉత్తరాలు అందజేసి జెయిలుకు వచ్చింది, 

అదే(పకారం రాజాబీగారి ఉ తరువులనే పాటిస్తూ జెయిలుకు వచ్చిన 

తమిళులు చాలామంది వున్నారు. వారు, గాందీగారి నినాదాల నంగతి 

ఎరిగో ఎరగకో తెలియదు గాని, రాజాబీగారి. ఆజ్ఞ లను పాలించారు. 

రాజాజీ పట్టు 

లోగడ చెప్పినట్లు, దాపినీడుగారు నవంబరు 28, 24 తేదీలలో 

బందరుకు తీసుకువచ్చిన ఉత్తరాలకు నకళ్ల ద్వారా రాజగోపాలాదారి 

గారి లేఖలు ఆంధుల చేతులలోకి రహస్యంగా వెళ్ళాయి. డా॥ రాజన్, 

(శ్రీమతి రుక్కిణీలకీ ఇవతి గాక ఇంకా చాలానుంది తమిళలు రాజాజీ 

ఆజ్ఞలనే పాలించడమూ, గిరిగారిని ఎల్లాగయినా తనవై పు తిప్పుకోవా 
లన్ రాజాజీ చేసిన (పయత్నమూ మున్న గునవి చూ నే సె, గాంధీగారు 

తన కార్యక్రమాన్ని అంగీకరించక పోయినా, గాందీగారి సూచనలకు 

వ్యతిరేకంగా రొజాజీగారు ఏ విధంగానయినా తన పద్దతి (ప్రజలలో 

(ప్రచారం కావాలనీ, తన పద్దతే అందరూ అంగీకరించాలనీ అ నేక 
విధాల [ప్రయత్నం చేస్తూన్నట్లు కనబడింది. 

ఆ సంగత రాజాజీ స్వయంగా 1940 డిసెంబరులో సత్యా 

(గ్రహం చేసినప్పుడు పూర్తిగా తేలిపోయింది. ఆయన తన ఉ త్తరాలనే 

యుద్ధ సంఘ సభ్యులకు స్వయంగా యిచ్చి, తన్మూలకంగానే సత్యా 

(గహి అయ్యారు. రాజాజీ గిరిగారిని అధమం గాంధీగారి నినాదంలోని 

ఆఖరు పం క్తినయినా వదలమని మరీ మరీ బలవంతం చేయడం గమ 

నిస ప్రే వారీకి అహింసాత్మక విధానంలో విశ్వాసం లేదనీ అర్దం అవు 

తోంది. అహింసాత్మక విధానంలో రాజాజీకి ఎంత నమ్మిక లేదో, 

గాంధిగారికి అంత ఎక్కువగా నమ్మకం .వుంది. రాజాజీ గాందీగారి 
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అహింసా విధానానికి అనుగుణంగా నడుచుకోలేకే, గాందీగారి నినా 

దాన్ని ఉచ్చరించ నిరాకరించడమూ, దానిని ఉచ్చరించవలదని ఇత 

రులను బలవంతం చెయ్యడమూ జరిగింది. 

ఒకరివెంట ఒకరు 

ఇటువంటి మనఃప్రవృ త్తి తితోనే రాజగోపాలాచారిగారు సత్యా 

(గహ కాండ జరిపి, 1940 డి? సెంబరులో వెల్లూరు జెయిలుకు వచ్చారు. 

మెము వెల్లూరు జెయిలులో ఒక నెల మాత్రమే కలసివున్నాము, ఉభయ 

శాసన సభల తాలూకు కాంగ౧సు సభ్యులు అనుదినం ఒకరివెంట 

ఇంకొకరు అల్లా జె మలుకు వస్తూన్న పరిస్టితిని (గ్రహించిన రాజాజీ, 
గాంధిగారి శాసన ధిక్కార పదక (ప్రభావాన్ని (గహించి ఆశ్చర్య 

పోయాడు, 

ఒకరోజు నాతో ఆయన, ఎం.ఎల్.ఏ. లు కొందరు .జెయిలుకు 

రావడం గమనించిన కారణంగా, “నీవు అన్ని రకాలవాళ్ల నీ తీసుకు 

వస్తున్నా” వన్నారు. హరిజన ఎం.ఎల్.ఏ. లు ఏ ఒక్కరూ మినహా 

యింప్ప లేకుండా అంతా జెయిలుకు వచ్చారు. ఇది కేవలం ఆంధ్రుల 

విషయంరోనే గాదు నేను అంటున్నది. తమిళులు, మలయాళీలు, 

కన్నడిగులు ఎందరెందరో జెయిళ్ళకు వచ్చారు. వారూ ఆధిక సంఖ్యా 

కులుగానే వచ్చారు. 

తమ శారీరక, ఆర్థిక, మానసిక స్టితులను గమనించకుండా, 
తమ తమ ఇక్కట్లను లెక్క చేయకుండా ఎం.ఎల్.ఏ. లూ, అఖిల 

భారత కాంగెసు 'కమిటీ మెంబర్లూ, ప్ ఒకరిద్దరో మినహాగా అంతా, 

సత్యాగహ సమరంలో పాల్గొని" జెయిళ్ల క్ష రావడం చూసిన నాకు, 

వారి అఖ౦దిత దేశభ క్రి సీ, పారి రకరకాల త్యాగాలనూ తలచి, మనస్సు 
ఉప్పొంగి పోయింది. శ్రీ వెంకటప్ప నాయుడు, (శీ) పి. పీరభ్యదస్వామి, 

కందుల వీర రాఘనస్వామి (బారెట్ల్యా, అనంతపురం హరిజన 
ఎం, ఎల్ .ఏ. 'వేదారప్ప, మలబారుకు చెందిన చందూ ఇంకా వందలూ 

వేలూను. ఎన్ని పేర్లని (వ్రాయగలను ? 
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అందులో చందూ చెయ్యి గూడుకప్పి వుంది. తనకి లభించిన 

సేవతో, మేము ఇప్పించగల వై ద్యసహాయంతో, తాను తీసుకున్న 
వ్యాయామాది నియమాలతో అతడు తన శిక్షొకాలం , కులాసాగానే 

గడిపాడు. 

మేజసేంట్ర చిత్తం, మా భాగ్యం 
(i) లా — 

ఈ సమర సందర్భంలో కిక్షాధికారం పూర్తిగా మెజసైట్ల 

వశం అవడాన్ని, వారి చిత్తం వచ్చినట్లు వ్యవహరించారు. శాసన సభా 

సభ్యుల విషయంలో, మేజస్రైట్ల చిత్తమే వారి భాగ్యమయింది. ఒక 
తీరూ, ఒక తెన్నూ లేకుండా కొందరికి “వి కాసు, కొందరికి “వొ, 

మరికొందరికి “సి” మేజప్రైట్లు తమ ఇష్టానుసారం ఇవ్వడం జరిగింది. 

అనంతపురం ఎం.ఎల్.ఏ. కలూరు సుబ్బారావు, తంజావూరు హరిజన ' 

ఎం. ఎర్. ఏ. నాయనారు, తూర్పుగోదావరి జిల్లావాసి లక్ష్మణస్వామి, 

విశాఖపట్నం హరిజన ఎం. ఎల్. ఏ. సాశేటి గురువులు మున్నగు 

వారంతా “ బి కాసుకు మార్చబడేదాకా “సి క్లాసులో ఉండేవారు. 

దక్కిలా, వారిని Es నుంచి “ఎ” కి గూడా మార్చడం జరిగింది. 

బి కాసు ఆయనకు ఇచ్చారో తెలియని కారణంగా, మం(తిగా 

ఉండిన బెజవాడ గోపాల రెడ్డిని మూడవ తరగతి రైలు షేకైలో 

ఎక్కి.౦చారు. సేలం బిల్లా బోర్డు అధ్యకుడుగా ఉంటూన్న ఎం. ఎల్. 

ఏ. మాచియప్ప గౌండరు కూడా వెల్లూరు జయిలుకు * కాసు " నిర్ణయం 

లేకుండానే వచ్చాడు. కల్లూరు సుబ్బారా వుని “బి” క్లానుకు మార్చినా, 

"ఆయన్ని మళ్ళీ ఎందుకో “సి కి మార్చడముతో, స కాను ఖైదీగా 
రెండు వారాలు గడచిన తర్వాతగాని తిరిగి ఆయన్ని Es క్త కానుకు 

మార్చకపోవడమూ జరిగింది. థ్రీ నాయనారూ, లక్ష్మణస్వామీ 'మూడు 

వారాలపాటు “సి” సి క్లాసులో ఉన్నా, “బి క్లాసుకు మార్చదిడ్డారు. 

చాలా మంది రాష్ట్ర శాసన సభ్యులనూ, అనంతశయనం 

| | అయ్యంగారూ, తిరుమలరావా వంటి కేంద శాసన సభ్యులనూ “బి 

క్ల క్రాసులో ఉంచారు. (గ్రంథి వెంకటరెడ్డి నాయుడూ, ఎమ్. సుబ్బారావూ, 
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కందుల వీర రాఘవస్వామి, శె. వెంకటస్వామినాయుడు (మాజీ మద 

రాసు మేయరు, రాఘవమేనోన్ వగై రాలకు ప్రారంభంలో'ఎి రాసు 

ఇచ్చినా, వారిని “వి క్లాసులోకి మార్చారు. ఆ రోజులలో వెల్లూరు 

జెయిలుకు సంబంధించినంతవరకూ మిగిలిన “ఎవి కాసు వై దీలను 

“సి క్లాసులోకి ఎప్పుడయినా వెళ్ళమంటాలేమోననే అనుమానం 

మాకందరికీ ఉండేది. 

మామూలు (పపంచక జ్ఞానం ఉన్న ఏ వ్యరి అయినా (పభు 

త్వపు తీరు తెన్నులనూ, పద్దతులనూ (గహించి ఉంచే, చట్టనిర్మాణం 
చేయగల వ్య క్రులను ఏ (ప్రకారంగా చూడాలో అర్ధమయి ఉండేది కాని 
కౌం(గసు ప్రభుత్వంలో పనిచేపి ఉన్నా, మేజిసే స్ట్రేటలో కొంతమందికి 

ఆ మాత్రపు (ప్రపంచ జ జానం కూడా లేకుండాపోయింది. గవర్నరుగారికి 

గాని, వారి సలహాదారులకుగాని ఖైదీలకు ఎ,బి స్కి క్లాసులు నిర 
యించబడుతూన్న విధానంపట్ల గాని, శాసన సభ్యుల నేకాదు. మాజీ 
మంత్రులను కూడా జెయిలు అధికారులు చూస్తూన్న విధం పట్ల గాని 

ఏ విధమయిన గ్రోద్దా, సట్టింపూ లేకుండా పోయాయి. మాజీ మం(త్రులూ, 
శాసన సభ్యులూ, "అఖిల భారత కాం(గను కమిటీ మెంబర్హూ మున్నగు 

సత్యా(గహుల గతి ఏమయినా ఈ గవర్నర్ల కూ, వారి అడ్వయిజర్ల కూ 

చీము కుట్టదు. అవును, ఎందుకు కుట్టాలి? జెయిల్లో మళ్ళీ జెయిలు 
అన్నట్లు. మాజీ మంత్రులను కూడా రాత్రి ఆరు గంటలూ, ఉదయం 

ఆరు గంటలా మధ్య లాకప్పలో ఉంచినా వారికి పోయిందేమీ లేదు. 

అటువంటప్పుడు మామూలు ఎం. ఎల్. ఏలు, ఎ.ఐ.సి.సి. మెంబర్లూ 

అల్లా రాత్రి తెల్ల వార్లూ, సాయంత్రం ఆరునుంచి ఉదయం ఆరువర కూ 

లాకప్పులోని లాకప్పుతో సతమత మవుతేనేం? ఇది వారి రాజ్యాంగ 

విధాన మెగా! 

తలకి చమురు (ప్రశ్న 

మొదట్లో మెము జెయిళ్ళకు వెళ్ళగానే, మా సంఖ్య చాలా 

తక్కువగా ఉంటూన్నంత కాలమూ, మమ్మల్ని మా గదులలో మూసి 

పె'సైవారు. జెయిలులో మావి ఒకే వరునలో ఉన్న గుహలలాంటి 
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గదులు. మెదలడానికి జాగాగాని, పీల్చుకోవడానికి పరిశ్నభ్రమయిన గాలి 

గాని మాకు లభ్యం అయ్యెదికాదు. మము అల్లా ఆ మూసి పెప్టె 'సెల్సులో 

ఉంటూన్న రోజులలోనే, ఇన స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ప్రిజన్స్ కాంటా 

కర్ (Mr. Contractor) జెయిలు సరశీలించడానికి వచ్చాడు, 

కొంతమంది క రౌ సు ఖై దీలు తలకు రాసుకోవడానికి నూనె సప్పయి 

చేయంచవలపిందని కోరారు. ఆయన, ఫెడీలన “నేను మీ కాం(గెను 

(ప్రభుత్వపు ఉ తరువులనే అనుసరి సున్నా” నన్నారు. ఆ దెబ్బ వచ్చి 

తిన్నగా మా ముఖాలకే తగిలింది. రాయికీంటె కూడా ఘనంగా దెబ్బ 

తీసే వేళాకోళం లాంటి వెక్కిరింత అది. డా॥ రాజన్ మాజీ జెయిళ్ళ 

మంతి. ఈ సత్యాగ్రహం సందర్భంగా జయిలుకు వచ్చినప్పుడు, మన 

కంటిని మన వేలుతోనే పొడు స్తున్నాడు చూళావా అన్నాను, మేమక్క. 

డికి స్వయంకృతాపరాధఫలం అనుభవించడానికి వెళ్ళాం (we have 

gone there to stew in our own juice). 

మా కాం_గెను గవర్నమెంటు కూడా కొన్నికొన్ని సందర్భా 

లలో జస్టి సిస్ పార్టి వారి విధానాలకంటె అధమంగా వ _ర్రింఛిన: సందర్భా 

లున్నాయి. జెయిళ్ళ పరిపాలనా విధానాలలో మా పద్దతి చ చాలా అనుచితం 

గానే ఉండేది. కొంతకాలం జెయిలు అనుభవాలను పొందిన మీదటనే 

మేము రాజ్యాంగాన్ని చేపట్టాం. అందువల ల్లి జెయిళ్ళల్లో రాజకీయ ఖై దీ 

లుగా మేము అనుభవించిన కష్పసుఖాలన్నీ మాకు ' తెలుసు. నిజానికి 

ఖై దీలు కూడా జీవించవలసిందే గనుక, మేము కొన్ని (క్రొ త నిబంధ 
నావసలనూ, మార్పులనూ ఖై దీల విషయంలో న్యాయంగా తీసుకు 
రావలసి ఉంది, 

మాజీ మం|తిపె విసురు 

రాజకీయ ఖె దీలకు తలకు చమురు ఇవ్వడం విషయంలో 

కార్యగెను (ప్రభుత్వంవారు ఏమని అర్హరు వేశారో నాకు తెలియదు. 

కాని ఇనసె స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ప్రిజన్స్ కాంట్రాక్టర్ చమురు సప్పయికి 

. కాంగెసు ప్రభుత్వం వారిని కోరినప్పుడు, “మానవుడు. బ్రతకడానికి 
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చమురు అక్కరలేదు అనే మిషతో వారి కోరిక తిరస్కరించబడిందని 
తెలిసింది. 

మా కంటె ముందుగానే జెయిలుకు వచ్చిన (శ్రీనివాసరావనే 

ఒక వ్యక్తి, వెల్లూరు జెయిలులో ఉన్న ఆ మొదటి వారం పదిరోజుల 
లోనే, కాంటాఏక్ష ర్ గారి విసురును డా॥ రాజన్ గారి ముఖంమీదికి విసర 

గల అవకోశం లభించింది. శ్రీనివాసరావేమన్నాడం చే, “తమరు 
ఇన్ స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ (ప్రిజన్స్గా కాంట్రాక్టర్ గారు చేపిన సూచ 

నను జెయిళ్ళ మం(తిగా తిరగతోడారు, బహుశః మీరు, మీ జీవిత 
పర్యంతమూ, ఒక పాతిక సంవత్సరాలపాటు, మంత్రిగానే ఉంటా 
మని తలచి ఉంటారు. పాపం, ఇప్పుడు తమరు ఏర్పరచిన రూల్స్ 

(పకార మే రాజరీవితో (బ్రతకడానికి వచ్చారు” అన్నాడు. 

నేనూ కాం_గసు గవర్నమెంటులో మంతినే అయినా ఈ 

విషయాలతో జరుగుతున్న దేమిటో నాకు తెలియదు. ఈ (ప్రశ్న అందరి 
మం(త్రుల అభి పాయాలూ సేకరించిన తరవాత నే తేల్చవలసి ఉంటుం 

దని తలచబడి ఉండలేదు. అయినా, కౌం(గను (పభుత్వం వారి (పతి 

చర్యకు మంతుల మందరమూ సమానంగా బాధ్యత వహించవలసి 

ఉందిగదా! ఈ తడవ లభించిన వెలూరు జెయిలు జీవితంలో మొదటి 

పదిరోజులలో మాకు కలిగిన అనుభవం ఇది, దర్శిలా, మమ్మల్ని 

మాకు అలవాటయిన ఆ పాతకొట్ల లోకే మార్చారు. 

బధిరశ౦ఖ న్వా య ౦ 

తిరుచురాపలి లో గత పది మాసాలలోనూ మాకు కలిగిన అను 

భవాలను గురించి చెప్పే ఉన్నాను. ఆరంభంలోనే డా॥ రాజన్, 

(శ్రీమతి రుక్కి ణీ లక్ష్మీపతి, రాజగోపాలాచారి మున్నగువారు గాంధీ 

గారి సనాదాలను గాక రాజాజీగారి పద్ధతిని ఉత్తరాలు ఆయా యుద్ధ 

సంఘ నభ్యుల కందబజేసి జెయిళ్ళకు “వచ్చారని. మనవిచేసే సీ ఉన్నాను. 

అనగా ఒకరి ఆజ్ఞ (ప్రకారంగో గాక, వారి ఇష్లానునారంగా, వారు 

కోరుకున్న విధంగా వారు జయిళ్ళకు వచ్చారన్న మాట! వారి 

(ప్రచారం జెయిళ్ళలో కూడా సాగింప నారంభించారు. ఈ ఉద్యమం 
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విఫలమయిందనీ, జనులు నిష్కారణంగా, ఏ ఒక్క. [కియాసాధనకూ. 

పూనుకోకుండా ఊసుబోక జెయిళ్ళకు వెళ్లారనీ అన్నారు. 
జెయిళ్ళలో ఎటువంటి (ప్రచారం జరిగినా, బయటకు వెశ్తే వారికి 

రాజాజీ (గూపు వారెట్టి (ప్రబోధం చేసిఉన్నా, ఆ (ప్రబోధమంతా. చెవిటి 

వాడిముందు శంఖమే అయింది. బయటకు వెళ్ళిన వారంతా వారు ఇచ్చే 

స్టేట్ మెంట్లు ద్వారానూ, ఉసన్యాసాల ద్వారాను. గాందీగారినే మనస్సూ 

గిగా అనుసరించాలి, వారి విధానాలే మనకు శరణ్యాలు అని చెప్పే 

వారు. 

ఇది రాజాజీకి చాలా చికాకునీ, తలవంపునూ కలుగజేపింది. 

ఆయన బాధపడసాగాడు. ఆయన నాతో అన్నాడు కూడా. “ఏమిటి 
బయటకు వెళ్ళినవాళ్ళకి బుద్ది, జ్ణానం ఉన్నాయా లేదా? అదేమిటి, 

వాళ్ళంతా ఎవరికి తోచినట్టుగా వారు మాట్లాడుతున్నా”ిరని, పాపం, 
వాపోయాడు. వల్ల భొభాయ్ సేల్ గారి ఉపన్యాసాన్ని చదివిన రాజాజీ, 

ఏమిటిది? వల్ల బ్ భాయ్ పపేల్ కూడా ఇల్లా కలవర పడుతున్నా డేమి” 

టన్నాడు, 

డా॥ రాజన్ స్ట్రైట్ మెంట్ 

జెయిళ్ళనుంచి బయటకు వెళ్ళిన వారంతా అనుసరిసూన్న పద్దతు 

లను (గహించయినా, వారంతా గాంధీగారినే ఆదర్శంగా పెట్టుకున్న 

పరిస్తితిని (గహించయినా, రాజాజీ డా॥ రాజన్ వగెరాలు తమ అభి 

(పొయాలను మార్చుకుంటా రనుకున్నాను. కాని విడుదల అయిన 

వెంటనే డా॥ రాజన్ ఇచ్చిన సైట్ మెంట్ చూసె ఆశ్చర్యం వేసింది, 

ఈ పెద్దమనిషి జెయిలు బయటకూడా, రాజాజీకి అనుగుణంగా, కల 

తలూ, కలవర పాట్లు తీసుకు రాదలచాడా అని తలచాను. 

డా॥ రాజన్ సైట్ మెంట్లో మెము తిరిగి రాజ్యాంగాన్ని 

చేపట్టమని లేదు, పె గా ఆయన ఏదో సందిగ్గంగానూ, అషామాషీగానూ 

అన్న దేమిటో తెలుసా? “ఏది ఎల్లా జరిగినా, మనం గాంధీగారిని 

_ వ్యతిరేకించ కూడదేమో!” అన్నాడు. ఆ స్లేట్ మెంట్ ను పూర్తి. 

1. చేస్తూ చిట్టచివరి వాక్యంగా ఆయన, “అయినా ఈ ఉద్యమం కొత్త. 
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మార్గం తొక్కితే బాగుంటుంది” అన్నాడు, అంతే, ఆ వాక్యానికి 

ఏవిధంగా నయినా ఆర్థం చెప్పుకోవచ్చు నన్నమాట' అంతేగాని, తిరిగి 

రాజ్యాంగాన్ని. చేసట్టమని మాతం ఆ వాక్యానికి అర్ధం కాజాలదు. 

వ్య క్రి సత్యాగ్రహం చాలదు. సమష్టి నత్యాగహాన్ని చేబట్టా 

లసీ అర్థం చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఆయన అంతరంగంలో, తిరిగి 

అందరమూ, “నమేము, మీ యుద్దం ఏధానాలతో సహకరిసాం” అని 

ఆంగ్ల యులకు హామీ ఇచ్చి, మళ్ళీ రాజ్యాంగాన్ని చేపట్టి, "మంట్రిత్వం 

మొదలై న హోదాలలోకి పోవాలని ఉన్నట్లు స్పష్టం అవుతోంది. 

డా॥ రాజన్ సైట్ మెంట్ ను బాగా పరిశీలిస్తే, రాజాజీకి. గాందీ 

గారి దగ్గరకు వెళ్ళి, వారిని ఒప్పించడానికి శాయక కలా తంటాలు 

పడి, ప్రస సుతం నడుస్తూన్న ఉద్యమం ఎంత “నిరర్ణకంగా” తయా 

రయిందీ తెలియపరచి, ఆయన్ని ఇంకా బలమయిన" పద్దతిని, తీవ 

మయిన శాసన ధిక్కార విధానానికి, అంటే సమష్టి సత్యాగ్రహానికి, 

పూనుకునేటట్లు చేయాలని ఉన్నట్లు కనబడుతుంది, "అందువల్ల, తిరిగి 

రాజ్యాంగాన్ని చెపట్టాలని ఉన్నట్లు అది అర్జాన్ని ఇన్వకపోయనా, మన 

మంతా సర్దార్ శార్తూలపింగును అనుకరిస్తూ, గాంధీగారిని సవాల్ 

చేయాలన్న భావం ఆ సైటుమెంట్ లో పూరి దిగా ఉన్నట్లు (ప్రపంచ 

(ప్రజలకు అనిపించగలదని అనక తవృదు. 

17 
ఆకాంక్ష 

రిల నడిచింది నా చరిత. ఈ “నా జీవిత యాతి ద్వితీయ, 
తృతీయ ఖండాలలో నేను దేశంలో రాజకీయంగా జరిగిన 

పోరాటాలలో ఎల్లా ఎల్లా పాల్గొని ఏయే మార్గాల చేశ సేవ చేయ 

డానికి మనోవాక్కాయాల _ప్రయత్నించానో, పుట్టింది. నీదల ఇళ్ళల్లొనూం 

సెరిగిందీ ఆక్కడే అయినా, (పజల నుంచి లాయరుగా సంపాదించిన 

1 36 
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లక్షలాది ధనం, తిరిగి ఆ (ప్రజల సుఖసంతోషాలే వాంభిస్తూ, దేశమాత 

దాస్యశ్చం ఖలాలను చేపించి ఆమెను సంపూర్ణ స్వాకంత్య వాయు 

వపులలో ఉయ్యాల లూగించాలనే తలంపుతో రాజకీయ సమరంలో 

నిస్వార్ధంగా ఖర్చు పెటి, మళ్ళా ఎల్లా ఏ మిలేనివాడనే అయ్యానో చదు 

వరులు (గహించే ఉన్నారు. 

నా జీవితమంతా దేశం కోసమూ, దేశీయుల కోసమూ విని 

యోగపడడమేగాక, “ఆంధ అంటి (ప్రకాశం, [సకాళం అంపే 

ఆం(ధి అన్న నా నమ్మిక ముందు ముందు నా చీవికంలో ఎల్లా 

నిర్జారణ అయ్యిందో, గాందీగారికే నానూలు పెట్టాలని ప్రయత్నించిన 

రాజగోపాలాచారి (ప్రభృతులు, స్వాత౦(త్ర్య సంపాదన అనంతరం, 

నేను (ప్రధాన మంత్రిగా ఉండే సందర్భంలో ఎల్లా అందరూ కలిసి 

నన్ను సదచ్యుతుణ్ణి చెయ్యాలని (పయత్నించారో, ఎందువల్ల నేను 

కర్నూలును రాజధానిగా నీర్ణయించానో, వగ రా విషయాలన్నీ 

టూకీగా పాయింట్ల లాగే వాయగలననీ, వాటిని గూడా చాలావరకూ 

అ అప ww గ సాన | 
ఈ పు స్తకంలోనే అచ్చయ్యేలా చూసాననీ, వాటి నన్నిటినీ, అల్లా 

జరుగుతూన్న సందళ్భాలను జరుగుతూన్న చరిత్రగా రూపొందించడం 

నాకు సాధ్యంగాక పోయినా ఆ లోటు, దరిమిలాని, మ్మితులూ, అభి 

మానులూ, అనుచరులూ ఆయినవారు తీర్చి, ఈ “నా జీవిత యా(త్రికు 

"అనుబంధంగా (ప్రచురించి తీఠతార సీ నా నమ్మిక. ఈ విధంగా ఈ 

ఖండాన్ని ముగిస్తూ తరువాయి. (గ్రంథానికి వస్తాను.* 

తృతీయ ఖండం సమా ప్తము 

లాడ ఉంటుం —_— = లా ఎంటా 

* పంతులుగారి 'స్వీయక భనం ఇంతటితో మ ముగినీంగి. వారు 

పాయింటు "గా ఆ టంకిద్దామనుకున్న విషయాలు గాని ఆ “తేరు 
(౧౧ 

వాయి (గంథం) గాని (వాయడం జరగలేదు, పంతులుగా రాళించి 

నట్టుగా, ఆ లోటును సే రీచేసే భెగ్యం న తెన్నేటి విళ్వ 

నాథ్రముగారికి ! కలిగింది. వారి రచనను (పశాళం పంతులుగారి “నా 

జీవిత యా త)క అనుబంధ సంపుటిగా సంతరించడ మెంది,___సం। 
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నాణబిసిత యా (త 

(అనుబంధ సంపుటి) 

. 1937లో శాసన సభ ఎన్నికలు 567 

(పకాశంగారి అభ్యర్థిత్వము - జమీందారులతో పొరాటాలు- 
ఎన్నికలలో విజయం: అనంతరము 

. మంత్రివర్గంలో |పకాశంగారి స్థానము 576 

కాబినెట్ మీటింగు - విజయనగరము మహారాజా శకేను- 
ఉద్యోగాలు పోయిన (గామాద్యోగులకు మళ్ళి ఉద్యోగాలు- 
దండి సత్యాగహ ఫిల్ములపై గల ఆంక్షల తొలగింపు - 
లెబ్బనెంట్ కర్నల్ శాస్త్రి విషయము - జి, వి. రావుగారు: 
ఆయన పని - డిప్యూటీ స్పీకరుపై పాళీల చోరీ కేను - 
జమిందారీల సమస్య 

, జమిందారీ ఎంక్వయిరీ కమిటి నివెదిక = లర9ి6 

. శాసన సభా విశేషాలు 603 

శాసన సభ ప్రథమ సమావేశము-వందేమాతరం (ప్రార్ధనతో 
సభారంభం - సాంబమూర్తి గారి కొత్త పద్దతులు. 

=. జమిందారీల రద్దుబిల్లుః శాసన సభలో చర్చలు 609 

. పరిపాలనా విధానము: ముఖ్యమంత్రితో తలపట్టు 612 

మరికొన్ని విశేషాలు - అమ్మకపు పన్ను చట్రం - వ(జపు 
గనుల లసెన్సు - సాంబమూ ర్రిగారి ఇంగ్లండు (ప్రయాణ 

భంగము - డాక్టరు లక్ష్మీపతిగారి కేసు - హిందీ - ఖద్దరు 
పరిశ్రమ - (గామ స్వరాజ్యము - “స్వరాజ్య” షతిక 

చరితార్థత - శాసన సభలో (పశ్చలకు జవాబులు 
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7. మంత్రి వరాల రాజీనామా 632 
(పకాశంగారి కాంగెసు (పచారము 

8. వ్యక్త సత్యాగ్రహము 637 

9. వెలూరు జైలు ముచ్చటలు 641 

పేడ్కొలుపు విందులు - ఆం (ధరాష్ట్ర9 సమస్య 

10. కంట్ ఇండియా ఉద్యమము 659 

బొంబాయి ఎ.ఐ,సి.సి, సమావేశము - ఆ(గనాయకుల అరె 
మ్రలు-క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ సమయ మైలు జీవితము- 
ఆం(థా సర్కులర్ 

11. 1046లో రాష్ట్ర రాజకీయములు 682 

. గాంథీగారి చెన్నరాష్ట్ర పర్యటనము - ఆం[ధదేశంలో 
తుభాను - గాంధగారి ప్రమేయము - హిందీ (పచార నభ 
రజతొత్సవము 

12. 1946 ఎన్నికలు - రాష్ట్రం నాయకత్వ వివాదము 690 

అడుగడుగునా అడ్డంకులు - ఢిల్తీలో గాంటిగారివద్ర - శాసన 
సభ్యుల సమావేశము - అధిష్టాన వర ఆ్యగహము 

18. |1పకాశం గారి మంత్రివర్గం ఏర్పాటు 701 

మం|త్రివర్గము వెంటనే చేసిన వనులు - స్పీకరు ఎన్ని క- ల 
మం(తైివర్ధము : ఇతర ఉత్తరువులు - (గామాభ్యుదయ 

_శార్మకమము - గపన్నపాలెము: జోగన్న పాతెము- ఫరా 
అభ్యుదయ [ప్రణాళిక - ఖాదీ అభ్యుదయ ఉద్యమము - 
శాసన సభ (పథమ సమావేశం - సమ్మెల పరిష్కారం - 
(ప్రకాశం గారి చాక చక రము - బకింహామ్ కర్నాటిక్ 
మిల్హుల సమ్మె - గాంధీగారి (పశంన - వృత్తి విద్యాసంస్థ 
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అలో విద్యార్థులను చేర్చుకునె సమస్య - న్యాయ, కార్య 

నిర్వహక నాఖల విభజన- (ప్రకాశంగారి దృఢ చిత్తత - 

రాజాజీ హాలు-విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యకు స్కాలర్ షిప్పులు- 

వానియం బాడి అల్లరులు - డాక్టర్ టిం విశ్వనాథ - పార్త 

మెంటరీ సెక్రటరీలు - పరిపాలనలో మరికొన్ని విశేషాలు 

14. (పకాశం గారి మంత్రివర్గ అవసానము 743 

(ప్రకాశం: సాంబమూర్తి గారల మధ్య విభెదము - 

ఫలితము 

15. (పకాశం గారి గుండె దిటవు 752 

రాసన సభలో పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్తర్ - ఇతర విశేషములు 

1947 - మంతుల పె ఛార్జిలు 

16. సంవిధాన సభ; ఆంధరాష్ట్ర్రము 767 

"ప్రకాశం : పట్టాభి - మరల (పకాశంగారి వ్యాసంగము = 

ఉత్పత్తి కొనుగోలు దారుల సహకార సంఘములు - 

ఆంధ కాంగెస్ రాజకీయములు 

17. కొత పార్టీ స్థాపన 780 

కిసాన్ మజుదూర్ (పజాపార్టి - ఎన్నికలలో అద్భుత విజ 

యము - గవర్పరు (ప్రసంగానికి (పకాశంగారి అధిక్షేపణ - 

అమరజీవి పొట్రి శ్రీరాములు-పజా సోషలిస్టు పా 

18. (పత్యేకాంధ రాష్ట్ర నిర్మాణము (1953) 797 

ఢిల్లిలో (పకాశం, న్నెహూగారల. కలయిక = ఆం(ధరాష్ట్రం 

శుభారంభము 

19. [పథమ ఆంధ శాసన సభ - (పకాశంగారి నాయకత్వము 

మైదీలందరికీ విముక్తి - నీటి పారుదల [ప్రాజెక్టులు 814. 
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20. ప్రకాశం బారెజ్ 826 

ఆం[ధ హైకొర్టు వ్యవహారము 

21. శ్రీ వేంక కుశ్యర విశ్వవిద్యాలయము 839 

(ప్రకాశం మంత్రివర్థం చేసిన ఇతర సౌకర్యములు - కట్ 

అభివృద్ధి - ఆంధ సరిహద్దుల విషయము - (ఫెంచి 

యానాములో (ప్రజారాజ్యం - గవర్నరు (తివేది 

22, విశ్వాస రాహిత్య తీర్మానము 861 

23. మరల ఎన్సికలు 866 

ఢిల్తీలో నెహూగారితొ సమావేశము - సెలక్షన్ సంఘము: 

కార్యక్రమము - నాయకుని ఎన్నిక విషయము - గోపాల 

రెడ్డిగారి ముఖ్యమం|తిత్వము. 

24. విశాంతి యెరుగని కర్మ వరునికి నుటిర్త విశాంతి 881 

అంత్యదృశ్యము _ కడసారి భూతలయాత్ర - లోక్ సభలో 

జోహార్లు - త్యాగదిక్త, కార్యదక్షతగల మహావ్య క్రి -(టిటిష్ 

_ తుపాకులకు గుండి చూపిన సాహసి - సానుభూతి సభలు, 
విగ్రహ (పతిస్దాపనలు 

25. (ప్రకాశం గారి శత జయంతి 893 

అతిదూరద్భష్టి గల మహా మానవుడు- నవ్యాం[థ జనకుడు 

TEETER ట్ ననన. 



వొారకులకు విజ పి 
మః 

ఎట 0, 

1937, 1946, 1953 సంవత్సరములలో - (పకాశంగారి 

మం(తివర సమయంలో జరిగిన కార్యములు చెపుతున్న పుడు, 

కొన్నిచోట్ల "నెను ఇది చెశాను” “అది చేశాను” అని (వాయడం 

. జరిగింది. (పకాశంగారి పరిపాలనా సమయంలో జరిగిన దానికి 

నేను నిమిత్రమా(తు ఖే. మూలకారణం (పకాశంగారే. అందు 

చెత ఆ విషయాలు (పకాశంగారి జీవిత చరితలో (వాయవలసి 

వచ్చింది. అంత కాని- నా ఉపజ్ఞను, కార్యజ్ఞ జతనుగూర్చి (వాసి 

కొనేందుకు మాతం కాదు. 

మరొక్క విషయం ___ నెను (వాసింది అనుబంధ 

(గంథము. (పకాశంగారు - రెవిన్యూ శాఖామా క్యులుగా, చెన్న 
రాష్ట్ర (పధానామాతులుగా, ఆంధ రాష్టం పు (పథమ ముఖ్య 

మంతిగా ఉన్నప్పుడు జరిగిన పరిపాలనా సంబంధ మయిన 

విషయాలు మా(తం ఇందులో కలవు. రెవిన్యూ మం|తిగాను, 

తర్వాత ముఖ్యమంతిగాను ఆయన ఉన్న కాలంనాటి కాగి 

తాలు చాలమటుకు చెన్నపట్సంలో నే మిగిలి పోయాయి. 

హైదరాబాదు నేషనల్ ఆర్కైవజ్లో కొన్ని సూతమే కలవు. 

1953-54 సంవత్సరముల కాగితాలు ఆం(ఛపదేన్ (ప్రభుత్వ 

వశంలోనే ఉన్నా ౨. అయినా - వాటికి ఇండెక్సు, రిజిపరులు 

లేకపోవుటచెత, ఆ రికార్డులు అసలు చూడలేక పోయాను. 

చాలామటుకు జ జాపకం మీదనే ఆధారపడి వాశాను. రికార్డులు 

దొరికినపుడు మరొక ముదణావసరమున పారబాటులు 

సవదించడానికి యత్ని స్తాన . 

లోటుపాట్లు చదువరులు మన్నించెదరు గాక! 

296.1972 తెన్నటి విశ్వనాథం. 



జనకుడు” థ బ్యాం 



l 

1937 లొ శాసన సభ ఎన్నికలు 

"ఐంందటి కాం(గెసు మంత్రివర్గం గురించి, అనగా 1887 జూలై 

పధ్నాలుగవ తేదీ లగాయితూ 1080 సెపైంబరు వరకూ రాజాజీ 
ఆధ్వర్యాన నడచిన ఉమ్మడి చిన్నరాష్ట్రి రాజకీయాలను గురించి సరిగా 

అవగాహన చేసికొనేటందుకు )937 ఫ్మిబవరిలో జరిగిన జనరల్ ఎన్ని 

కల విషయమై కొంత చెప్పవలసి ఉంది. 

1921 లో కాం[గెసువారు (ప్రకటించిన శాసన సభా బహిమ్కార 

నూత్రంలో 1928 ఫిబవరినుంచి [క్రమంగా మార్పు వచ్చిన విషయం 

పాఠకులకు విదితమే. 1934 లో గాంధీజీ కాం గసు మూలసభ్యత్వం 

నుంచి విరమించుకోవడం, ఆ సంవత్సరం కేంద్ర శాసన సభ ఎన్నిక 
లలో కాం(గను పాల్గొని ఎన్నో రాష్ట్రాలలో అఖండ విజయం 

సాధించి కేంద్ర శాసన సభలో (ప్రధానమైన (పతిపక్షంగా ఏర్పాటు 

కావడంకూడా పాఠకులకు తెలిసినవే. ఈ కారణంచేత కౌం(గసువారి 

దృష్టి శానన సభలపైన గట్టిగా పడింది. ఇంతేకాక, 1927 మొదలు 
1930 వరకు, తర్వాత 1984 నుండి అప్పటినరకు శాసన సభా కార్యో 

(క్రమంలో (సతిపక్షంగా కాం(గను నాయకులు మాపిస్తూ వచ్చిన. చురుకు 

దనాన్ని బట్టి కూడా స్వరాజ్య సంపాదనకు శాసన సభలు (పధాన ద్వారా 

లన్న అభిప్రాయం అందరికీ కలిగింది. 

ఇలా ఉండగా, 2.810885 వ తేదీన ఇంగిమ పార మెంటులో 

గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బిల్లు, ఆక్షు కింద పాస్ అయి ఉండెను. 

ఈ ఆక్షు క్రింద, కేంద్ర (ప్రభుత్వంలో, (ప్రజలక ఏవిధమైన అధికారమూ 

సం |క్రమించక పోయినా, రాష్ట్రాలకు ఏర్పాటు చేసిన విషయాలలో 

మాతం కొంత స్వాతంత్యం ఇవ్వబడింది. (దీనికే ఆ రోజులలో 



568 నా జీవిత యాత. 

రాష్ట్రోయ స్వపరిపాలన [హొవిస్లియల్ ఆటానమి] అనే నిర్వచనం 

ఉండేది) ఈ కారణాలవల్ల ఆ ఆక్ట్మక్రింద జరగబోయే ఎన్నికలలో 

కాం(గెసువారు పాల్గొని జయం నాధించవలెనన్న నిశ్చయం ఒకటి 

అందరి పెద్దలకూ ఏర్పడింది. ఎటువచ్చీ ఎన్నికలలో గెల్చిన తర్వాత 

మంతి పదవులను పీ సకరించాలా, వద్దా అన్న విషయం పై మాతం 

కొంత సందేహం కలిగింది. (పకాళంగారు, సాంబమూ రి గారు, నేను 

మొదలై నవారం మంతి సదవులను అవకాశమున్న చోబ తప్పక 

కాం గసువారు ఏర్పాటు చేయాలన్న అధి ప్రాయంలో ఉండేవాళ్ళము, 

పై స్తాయిలో జవహర్ లాల్ న్యెహూ మన ఆంధస్తాయిలో డాక్టరు 

పట్టాలి సీతారామయ్య గారు మొదలై నవారు ఎన్నికలలో పాల్గొనవచ్చు 

గాని, మంత్రి పదవులను స్వీకరంపరాదన్న అభి ప్రాయంలో ఉండేవారు. 

దీనికి కారణం__హూర్య కాలంలో మో స్తరుగా మంత్రి పదవి, (బ్రిటిష్ 

గవర్న మెంటువారు ఇచ్చేదనీ, అది మనం స్వీ కరి సే ధర్మం[కింద 

స్వీకరించి నట్టవుతుందనీ వారు భావించడ మె. 

నేను లక్నోలో 1936 లో జరిగిన ఏ.ఐ.పి సి. సమా వేశంలో 

ద్ _త్త్ రార్హమందు, మం(తిపదవి స్వీకరించక. కెవలం (పతిపక్షంగా 

కూర్చున్ ఉన్నట్ల యితే, _ ఏ సమయంలో (ప్రభుత్వం ఏర్పాటుచేసే 

మంత్రివర్షంతో “సహకరించాలో, ఎప్పుడు సిద్దాంతానికి వ్యతిరేకంగా 

తప్పటడుగు వేయవలసివ స్తుందో తెలియక " కాం్యగెసు పార్టీ వారు 

కలవరపడే స్టితిలో ఉండడ మేకాక, వారి దృష్టి చెడిపోయే అవకాశం 
ఉంటుందనీ; బలం ఉండి (ప్రతిపక్షంలో కూర్చున్నట్ల యితే సము[ద్రం 

ఒడ్డున ఇసుక పైన పంట పండించడానికి (ప్రయత్నించే విధంగా వృథా 

(ప్రయాస అవుతుందనీ; అందుకు తార్కాణంగా 1927 మొదలు 

1000 వరకు చెన్నరాష్ట్ర శాసన సభలో కాం(గిఘువారు చేసిన అపక 

తనక లన్నిట్నీ ఉదహరించి ఏ.ఐటసి.సి. సభ్యుల మనస్సులను సదవీ 

స్వీకరణమే మంచిదనేటట్లు మార్చడం జరిగింది. అయినా అది 
రాబోయే డిసెంబరులో కౌం_గైసు సాంవత్సరిక సభలో అంగీకారం 

పొందవలపి ఉండినది. ఈ లాగుననే, ఆంధ్రరాష్ట్రంలో జరిగిన ఆంధ 
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మహాసభలలో కూడా ఒక నిర్ణయానికి రాగలిగితిమి. ఆ కారణంచేత 

ఆంధ్రప్రాంతంలో ఎన్నికల వాతావరణం జయసూచకంగానే ఉండినది. 

(పకాశంగారు లోగడవలెనే రాష్ట్ర కాం(గెసు కమిటీ అధ్య 

క్షులుగా ఉండేవారు. చెన్నరాష్ట్రం ఉమ్మడిరాష్ట్రం కావడంచేత ఆం(ధ, 

తమిళ, కేరళ, కర్నాటక భాగాలన్నిటిపెనా యాజమాన్యంగల ఒక 

(ప్రత్యేక ఎన్నికల సంఘాన్ని నాలుగు రాష్ట్రాల కాం్యగెసు అధ్యక్షులతో 

ఏర్పాటు చేయడ మెనది. ర (పత్యేక సంఘానికి ఒక్క చెన్నపట్పణ 

నియోజక వర్గాల విషయంలోనే బాధ్యత ఉండినది, రాస్ట్రంలోగల 

ఇతర (ప్రాంతాలలో రాష్ట్ర సంఘంవారి ఏర్పాట్ల (ప్రకార మే అభ్యర్థులను 

నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. 

(పకాశంగారి అభ్యర్థిత్వము 

1907 లో బారిష్టరు వృత్తి నారంభఖించినది మొదలు అప్పటి 

వరకు. అంతే ముఫై సంవత్సరాలుగా (ప్రకాశంగారు చెన్ననగర 

నివాసి కావడంచేత, "ఆయన చెన్నపట్టణానికి ఏర్పతైన నియోజక 

వర్గంలో అభ్యర్థిగా ఉండగలరని మా అందరి ఊహా. అలాగే 

నియోజక వర్గంలోని నగరవానులూ ఊహించారు. అయితే (పత్యేక 

సంఘంలో తమిళ కౌంగెస్ కమిటీ అధ్యకులైన సత్యమూర్తి అనే 

ఆయన మొదటినుండీ తెలుగువారికి చెన్నపట్నంలో ఏవిధమైన పలుకు 

బడీ ఉండకూడదని ఒక గట్టి అభిప్రాయం గలవారు. అందుచేత, 

(పకాశంగారు గోదావరి జిల్లా నియోజక వర్గంలోంచి వసే న్ బాగుం 

టుందని ఆయన (ప్రకాశంగారి పేరు చెన్నపట్నం నియోజక వర్గం 

అభ్యర్థుల జాబితానుంచి తప్పించారు. (ప్రకాశంగారు ఇది తెలిసి “ “ఇలా 

ఎందుకు జరిగిందని అడిగితే, బాబు రాజేం్యద్మపసాద్ గారి కోరిక పై 

ఇలా చేయడ మైందని నత్యమూ ర్రిగా రన్నారు. అది కేవలం అభూత 
కల్పనగా ఉందని (పకాశంగారికీ, మాకూ కూడా తోచి, రాజన్బాబు 

గారిని ఈ విషయమై అడిగాము. వారు దాంతో తమకు ఏ విధమైన 
(ప్రసక్రీ లేనట్లు చెప్పారు. 
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అయినప్పటికీ క్కి (పకాశంగారి అభ్య గ్రరిత్వం విషయమై నియోజక 

వర్గంలో అభ్యంతరాలు ఉన్నాయనీ, దాని. తుది నిర్గ యం కేంద్ర 
కోంగెస్ పార్లమెంటరీ బోర్డువారికి వదిలి వేయాలని ఆ ప్రత్యేక 
కమిటీవారు శ్రీర్మానించుకొన్నారు. రాష్ట్రం అంతా అభ్యర్థుల్ని నిలబెప్రే 

అధికారం, సలుకుబడీ కలిగిన (పకాళంగారి అభ్యర్థిత్వం విషయం 
లోనే అనుమానం ఎర్భడిన పరిస్తితి కలిగించి, రాజకీయాలలో ఇటువంటి 

వె పరీత్యాలు జరుగుతూ ఉం టాయు. 

అప్పటికి కొన్ని సంవత్సరాల ముందునుంచి రాజాజీ రాజ 

కీయాలటో అపై జోక్యం కలుగచేసుకోకుండా, దూరంగా ఉండేవారు. 

1986 లో జరిగిన లక్నో ఏ ఐ.సి పి. సనమావెళంలో ఎలకన్లో 

కార్యగెసువారు పాలొని మంత్రివర్షాలు ఏర్చాటు చేమాలరి "నేను 
a) ౧ 

వాదించి ఉపన్యసించినపుడు ఆయన సభానంతరం నన్ను చాలా (ప్రశం 

సించారు. అది దూరంగా ఉన్న పెద్దలు చేసిన ఆశీర్వాదపూర్వక 

(వశంసగా భావించాను. ఆయనకు రాష్ట్ర రాజకీయాలలో కి తిరిగివచ్చే 

అధి పాయం ఉన్నట్లు ఆ నాడు ఎవ్వరమూ (గహించలేకపోయాము, 

ఇప్పడు అభ్యర్థులను నిర్ణయించే సమయంలో ఆయన ఇతరులకు 

తెలియకుండానే హెచ్చు జోక్యం కలిగించుకోవడు జరిగింది. వల్లభ 

భాయి పపేలుగారు కేంద్ర పార్ల మెంటరీ బోర్లు తరపున అంధ్ర, 

తమిళ, కేరళ, కర్నాటక అభ్యర్థుల జాబితాలను పరిశీలించి, చెన్నపట్నం 

విషయం మాతం. అం'సే (ప్రకాళంగారి అభ్యర్థి త్వం విషయం అంతా 

బొంబాయిలో నిర్ణ యిస్తానని, అక్కడికి రావలసిందని (పకాశంగారిని ' 

కోరారు, వల్ల భభాయి "పపేల గారు బయలుదేరిన బండిలోనే రాజాజీ 

కూడా కూచుని వెళ్ళడం తటస్థించింది. ఆ బండిళోనే (పకాశంగారు 

"వేరుగా మరోపె పెమైలో కూచున్నారు. ఆ రెలు చెన్నపట్నం సైషను 

నుండి బయలుడేరడానికి కొన్ని కకకాల ముందు, దేశభక్త కొండా 

వెంకటస్పయ్యగారు._రాజాబీ, పిలు కూచున్న బండి ఎక్కడానికి 

తొందరగా వెతుక్కుంటూ వచ్చారు. ఆ కంవార్డుమెంటు నోకి ఎక్కగానే 

రాజాజీ. దేశభకుని అతి గౌరవంగా లోపలికి పిల్చి, పేలుగారి 

ame 
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పక్కన కూచోమన్నారు. ఇతర (ప్రసంగాలు చేయటానికి వ్యవధి 

లేకపోవడంచేత పేలుగారు [పకాశంగారి అభ్యర్థి త్వ విషయమై 

(పన్నించారు. వెంకటప్పయ్యగారు ““పకాశంగారు లేకుండా శాసన నభ 

ఎలా ఉండగలదు” అని తిరిగి (ప్రక్నించగా, రాజాజీ అసంతుప్టితో 

కొంచెం దూరంగా జరిగారు. 

వెంకటస్పయ్యగారికి (పకాశంగారం టే పడనందున, ఆయన 

(ప్రకాశంగారిని అభ్యర్థి గా నిర్ణయించ కూడదని తప్పక చెప్పగలరన్న 

అభిప్రాయంతో వెంకటప్పయ్యగా రికి (ప్రత్యేకంగా కబురంపి రాజాజీ 

"రె రై ల్వేసైషన్కి రప్పించారు. కాని, ఆయనకు ఆశాభంగం కలిగింది, 

వెంకటప్పయ్యగారు పెద్దవారు గనుక అ విధంగా తమ ఆక్న్మిపాయం 

తెలిపారు. ఆయనను 'పైెమనడానికీ తోచక, “సరే, మీరు వచ్చిన పని 

అయింది, రైలు బయలుదేరుతూంది. మీరు వెళ్ళండి,” అని వారిని 

పంపి వేశారు. 

(బెయిన్ రెణిగుంటకు వెళ్ళేసరికి (శ్రీ మాడభూషి అనంత 
శయనం అయ్యంగారు రాజాజీ, పటేలు కూచున్న బండి ఎక్కడని 
అడుగుతూ పాట్ ఫారంలో అటూ' ఇటూ తిరుగుతూ వెతుక్కుంటూ 

వచ్చారు. మొదల్లో (పకాశంగారి ముఖం ఆయనకు కనిపించింది. 

“ఏమయ్యా, అంత తొందరగా అటు ఇటు చూస్తున్నా?వని (ప్రకాశం 

గారు అయ్యంగార్ని అడిగారు. పపేలుగారిని కల్సుకోవాలన్ రాజాజీ 

తంతి యిచ్చినట్లూ, అందువల్ల ఆయనకోసం వచ్చినట్టూ అయ్యంగారు 

చెప్పారు. అప్పటికి అయ్యంగారు కేంద శాసన సభలో సభ్యుడు. 

పటేలు కూచున్న కంపార్టుమెంటు ఎటున్నదో ఆయ్యంగారికి (ప్రకాశం 

గారు చేత్తో చూపించారు. “అయ్యంగారు అక్కడికి వెశ్ళేసరికి సజేలు 

అయ్యంగా రికి _పత్యుద్దానం చేసి (పక్కన కూచోమన్నాడు, 

ఇక్కడ కూడా ఇతర (ప్రసంగాలకు వ్యవధి లేనందువల్ల 
పజెలుగారు తటాలున అయ్యంగ రిని ““పకాళంగారి అభ్యర్థి త్వం 

విషయమై ఏమిటి మీ అభిప్రాయం?” అని అడిగారు. అయ్యంగారు 
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దానికి జవాబుగా, “ఇటువంటి (ప్రశ్న మీ మననులో ఎలా ఉద్భవించింది? 

ఆయన లేకున్నటయితే శాసనసభ ఎలా ఉండగలదు?” అన్నారు. 
లు 

ఆ మాటలు వినేసరికి రాజాజీకి _బహ్మాండ మైన ఆగ్రహం వేసి, 

“సరే లేవయ్యా! ఆ డివాలా కోరుతో నువ్వు కాప్పరం చేయవయ్యా॥” 

అని మందలించి కూచున్న స్టలంనుంచి లేచిపోయారు. రైలు మైము 

కూడా అయిపోయింది. అయ్యంగారు దిగిపోయారు. రైలు కదిలింది. 

బటొంబాయి వెళ్ళాక పాేలుగారున్నూ, వర్కింగు కమిటీ 

వారున్నూ మొదట అనుకున్న శ్రే (పకాశంగారిని చేన్న పట్టణానికి 

ఎర్చాటయిన నియోజక వర్షంలో నే స్పర పరిచారు, ఇది ఆ ఎన్ని కలో 

మొదటి ఘట్టం, 

జమిందారులతో పోరాటాలు 

దేశంలో కొంగెసువారియెడల అభిమానం పెల్లుబికి పోయింది. 
విశాఖపట్నం జిల్లా బొబ్బిలి నియోజక వర్షంలో ఇస్పుడు రాష్ట్రపతిగా 

రయిన గిరిగారిని కాం(గను అభ్యర్థిగా నిర్ణయించడ మైంది, అప్పటికి 

గిరిగారు కేంద్ర శాసన సభలో సభ్యులుగా. ఉండేవారు. బొబ్బిలిలో 

ఈయన (ప్రత్యర్థి బొబ్బిలి రాజావారే. ఆయన అపుడు చెన్నరాష్ట్రంలో 
ముఖ్యమంత్రిగా ఉండేవారు. ఎన్నికల సందర్భంగా న్నెహూగారు మన 

రాష్ట్రానికి రావడం సంభవించింది. (ప్రకాశంగాఠూ, ఆయనా కలసి 
బొబ్బిలికి ఎన్నికల (ప్రచారంకోనం వెళ్ళారు. తీరా వెళ్ళేసరికి బొబ్బిలి 
రాజావారు బొబ్బిలిలో లేరు. న్నెహళాగారు స్థానిక కోం్యగెనువారు 
ఏర్పాటుచేసిన సభాస్టలానికి చేరేసరికి, డప్పులు - - వాయించుకుంటూ 

కొంతమంది, శేకలు వేస్తూ కొందరూ నాలుగువె వె పుల తిరగడం ఆరం 

భించారు. ఆయన మాట్లాడడానికి (పారంభించేసంకి డప్పులు చేసే 

గోల చాలదని ఒక ఏనుగునుకూడా నడిపించుకుంటూ ఒక మావటి 
వాడు (పేక్షకుల గుంపులోకి వచ్చాడు. నభలో గగ్గోలు బయలు దేరింది, 

ఇదేమిటని న్నెహకాగారు అడగగా, స్థానిక కోం(గెసు నాయకులు, 
“ఈ ఊళ్ళో కాం్యగ్రెను మీటింగులు జరగకూడదని రాజావారి మను 

STE) TI పలల లో 

చాల ITP బాటలు HL Ly TPL ATE ETI ENT, 
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సులు ఇలా అల్లర్లు చేయిస్తూండడం మామూలే,” అని చెప్పారు. 
ఎదురుగుండా దూరంగా ఉన్నవారంతా రాజావారి మనువులు అని 

కొందరిని చూపించారు. ఈ లోపున డప్పుల చప్పుళ్ళు, ఏనుగు తమ 

మధ్యలో నడవడంచేత (పేకకులు చేసే గోల, కేకలు హెచ్చయినాయి. 

ఏనుగు న్మెహూగారికి కొంచెం దగ్గరపడింది. ఆవేశంతో న్నెహూగారు 
దాని తొండం" ప్రై క్రి ఎగరబోయారు. అప్పుడు, అంతవరకూ నిర్జి పంగా 

దూరంగావున్న పోలీస్ వారు కొంతమంది, రాజుగారి మనుమలు కొంత 

మందీ వచ్చి ఆ ఎనుగును (పక్కకు మళ్ళించగా, వారూ వారి అను 

యాయులూ గోల చేసుకుంటూ, డస్పులతో వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత 

సభలో వేరే అల్లరి ఏమీ జరగలేదు. 

ఈలాగే. మరికొన్ని రోజులయినాక, అదే స్పలానికి (ప్రకాశం 
గారు, శ్రీమతి సరోజినీ నాయుడుగారు ఎన్నికలో (పచారంకొరకు 
వెళ్ళటం త టస్టించింది. అప్పుడుకూడా ఏనుగు తప్పు,. మిగిలిన అల్ల 

రంతా రాజావారి మనుషులు చేశారు. అయినప్పు లోకీ, ప్రజాబాహుళ్యం 

"హెచ్చు అవడంవల్ల, కాం(గను నాయకుల సట్ల వారి అనురాగ పేమలు 

హెచ్చవడంనల్ల సభకు అంతరాయం కలగలేదు. (ప్రత్యర్థి అయినవారు 
కూపస్ట మండూకంలా తామే గొప్పవారమని, తాము తప్ప వేరే లోకం 

లేదని అనుకోవడం చాలా పొరబాటని సరోజినీ నాయుడుగారు మంద 
లించారు. ఆ ఎన్నికలో గిరిగారు గెలిచారు అన్న విషయం అందరికీ 
తెలిసిందే. 

. ప్రకాశంగారు అంధ్రపాంతంలో అన్ని జిల్లాలలోనూ నిర్విరా 
మంగా (ప్రచారం చేశారు. దీనికి ఫలితంగా కాం(గెనుకి అఖండ 

విజయం కలిగింది. రెండు సన్థానాలుమా(త్రం పోయినవి. ఒకటి చల్లపల్లి 
జమీందారు జస్టిస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా గెలుచుకున్నది; రెండవది నరసా 
పురంలో జస్టిస్ పార్టీ నాయుడీగారు గలుచుకున్నది. ఈ రెండుచోట్ల 

కౌం(గను అభ్యర్దులు నిర్దుషమయిన దేశ'సేవా పరాయణులే అయి 
నప్పటికీ ఓటమి కలిగింది.* 

*ాలి-చిన జస్టీస్ పారి వారిద్దరూహ డా వారి ఎతుగడలు 
ఉట | వావ 
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ఎన్నికలలో విజయం : అనంతరము 

ఫెన చెప్పిన రెండు స్ధానాలు తప్ప మిగిలిన స్థానాలన్నీ 

కౌంగగెసు ) వశమయినాయి. ముస్తే ంలీగ్ వారి ప్రత్యేకస్థానాలు' మాత్రం 

కొం(గసువారికి వశం కాలేదు. ఆ సభలోని మొ త్తం WE స్ధానాలలో 

160 కాంగెసువారికి లభించినాయి, 

అం(ధ్రపాంతంలోనుంచి ఎన్నికయిన సభ్యులు యావన్మంది 

చెన్నపట్నంలో “దేళోద్దారకి కాశీనాథుని నాగేశ్వర రావుగారి యింట్లో 

సమా వేశమయారు. అందరూకూడా (పకాశంగారు తప్పకుండా ముఖ్య 
మంత్రి కాగలరన్న దృఢమయిన అభ్మిపాయంలో ఉన్నారు. అయితే 

ఆ అభిప్రాయం వారి అభిమానాన్ని పురస్కరించుకొని తెచ్చుకొన్నట్టిదే 

గాని వా స్తవానికి కొంచెం దూరమయినట్లు తర్వాత జరిగిన ఉదంతాలు 

తేల్చినవి. రాష్ట్ర కాం[గెనులో కొంతమంది పెద్దలకు (పకాశంగారం టి 

పడదన్న విషయం అందరికీ తెలుసు. అయినప్పటికీ, ఒక తెలుగు 

నాయకుడు రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయ్యే సందర్భంలో భేదాఖి 

(పాయాల (ప్రభావం వ్యతిరేకంగా వుండదని ఒక వెరి ఊహ అందరి 

మనసుల్లోనూ వుండేది. “ఇంతకు, పోటీకి ఎదురుగా వున్న వారెవరు? 
ఏడు సంవత్సరాల క్రితం చెన్నపట్నంలో ఉస్పు నత్యాగహం చేసి, 

(బిటిషు తుపాక్రీలకు ఎదురుగా నిలబడ్డవారెవరు? చెన్నపట్నంలో ఉప్పు 
సత్యాగ్రహానికి తగిన వాతావరణం లేదని బ్రిటిషు తుపాకీలకు భయపడి 
తమిళ నాయకులందరూ దకీణప్రాంతంలో వున్న  వేదారణ్యానికి 
పోలేదా? జనరల్ ఎన్నికలలో నిలబడి కష్టపడెందుకు ఇష్టంలేక యూని 

వర్శిటీకి (ప్రత్యేకంగా ఇచ్చిన స్థ సానంలో 'వచ్చినవారా ఇస్పుడు తగుదు 

మని ముఖ్యమంత్రి పదవి తమకు కావాలని అనుకునేవారు అని 

ఈ విధంగా మనవాళ్ల లో వాదోపవాదాలు బయలుదేరాయి. “అసలు 

గాంధీగారి కిష్టంలేని 'పకాశంగారు ముఖ్యమంత్రి కావాలని మనమంటే 

తమిళులు ఎందుకు ఒమ్సుకంటారయ్యా గి ౧) అని వాళ్ళ తొబాటు ఆ ఆలో 

టయినాక కాం|7సుపారీ పతూన మంతులె నారు, 

ha Ge a (rambled 



1937 లో శాసన నభ ఎన్నికలు 575 

చిస్తున్న తెలుగు నాయకులుకూడా ఒకరిద్దరు లేకపోలేదు. అందుచేత, 

(ప్రకాశంగారు తప్పక ముఖ్యమంత్రి కాగలరు అన్న మొదటిభావం ఓ 

రెండు సూర్యాస్తమయాలు గడచెసరికి మెత్తబడి, పలుచబడి, నీరయి 
పోయింది. 

నాయకుని ఎన్నుకోవలసిన దినం వచ్చింది. దానికి (క్రితం రాథ్రి 
తెలుగు సభ్యులు యావన్మంది మరొకమారు నాగేశ్వరరావుగారి మేడ 
పైన సమావేశమె__(ప్రకాశంగారు తప్పక పోటీచేయాలని కొందరూ, 
సోటీ చేసినట్ల యిళే గెలుపు అనుమానమని కొందరూ, అసలు తగా 
దాలు లేకుండా సామరస్యంగా ఏదో ఏర్పాటయితే బాగుంటుందని మరి 
కొంతమంది (వీరంతా పెద్దలే వివిధములయిన అభి పాయాలు వ్యక్త క్ర 

పరచి, తుది నిర్ణయం (ప్రకాళంగారికి వదలివేశారు. 
(ప్రకాళంగారు తమ మనస్సులోని ఊహా ఎవరికీ చెప్పలేదు. 

ఏమి చెప్పగలరు ? ఆంధరాష్ట్రంలో వున్న ఇద్దరు పెద్దనాయకులే 

వె వె మనన్యం చూపించినట్లు తోచిన వే, ఏం మాట్లాడడానికీ వీలులేదు 

కహా! ఐది మాట్లాడినా "కార్యం మరింత చెడిపోతుంది. మొ _తంమీద 

ఆ విధంగా ఆంధ్రులు ఆ ర్యాతి ఒక అభిపాయానికి రాలేకపోవటం 
విచారకరమయిన విషయము. తెలుగువారి త్యాగధనమూ, పలుకుబడీ 
__భారతీయ రాజకీయాలలో అవరోహణ చేయడానికి ఆ ర్యాత్రి కల్షిన 
సందిగ్దావా థై మొదటి మెట్టు. 

మరునాడు (వకాశంగారే నాయకుని ఎన్నుకునే సభలో 
స్వయంగా రాజాజీ చెన్నరాష్ట్ర కార్యగెస్పార్టీ నాయకుడుగా ఉండాలనే 
(ప్రతిపాదన అనుమానంలేని గొంతుకతో చేశారు. సభలో ఉన్నవారు 
యావన్మందీ సంతోషించారు. కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత తెలిపిన 
విషయం ఏమం కే= అది (పకాళంగారు, సాంబమూ ర్రీగారు మొదలై న 
ఒకరిద్దరు కలసి చేసుకున్న నిర్ణ యమని, ఆగి పరిస్తితుల వా స్తవికతపె 
ఆధారపడినదనీ తెలిసింది. అప్పుడు (పకాశంగారిని ఉపనాయకునిగా 
(డిప్యూటి లీడర్గా) రాజాజీ (ప్రతిపాదిసారని (ప్రకాశం, సాందిమూ ర్తి 

T 38 
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గారలు రాజాజీతో అదివరలో అనుకున్న సంగతి. అయితే, రాజాజీ 

మాతం, లేచి యిద్రరు డిప్యూటీ లిడర్లు వుండాలనీ, వారు--(ప్రతాళం 

గారున్ను, వేదరత్నం పళ్లెగారున్ను. అని అఆ ఇద్దరికే బరు (ప్రతిపా 

దించారు. సహజంగానే యీ + రెండుశే పేర్లూ ఆమోదింపబడినాయి. అప్పటి 

నుంచి సభ్యులలో ఆవేశం కొంత చల్ల ౨ బడింది. 

2 
మం తివర్గంలొ (పకాశంగారి నై సానము 

సంం౦|కివర్గంలో (పకాశంగారు ఒకరయి ఉండాలా అన్న 

సొ చేపోం కూడా కౌం; గెస్ పెద్దలకు తోచినట్లు కనిపించింది. 

అందుచేత రాజాజీ మొదట ప్రకాశంగా ారీని అసెంస్తీ ప్పీకరుగా ఉండా 

లని కోరారు. (ప్రకాశంగారు ఒప్పుకోలేదు. సాంబమూ ర్రిగారు కూడా 
మె త్రని వాడు కాడు. (ప్రకాశంగారు మంతి అయితే, “వారికి తోడు 

సాంబమూ ర్తిగారు కూడా ఉన్న ట్ర యితే అనలు ముఖ్యమంత్రిగారి మూట 

మం త్రివర్ణంలో చెల్లుతుందో, లేదో అన్న పరిస్టితులు ఏర్బుడడానికి అవ 

కాశం ఉంది. అందుచేత, సాంబమూ _రిగారిని స్పేకరుగా ఉంచినట్ల యితే 

తగువు తీరుతుందని ఆయనను స్పీకరుగా ఉండాలని కోరారు. మహర్షి 

సాంబమూ ర్రిగారు అంగీకరించారు. తరువాత తెలుగు మంత్రులను 

ఎవరిని వేయాలి అని ఒక (ప్రశ్న. నాకు తెలిసిన విషయం ఇది: గిరి 
గారి పేరు, కోటిరెడ్డిగారి పేరు (ప్రకాశంగారు సూచించారు. గిరిగారి 
పేరు రాజాజీ వెంటనే అంగీకరించారు. కాని, కోటి రెడ్డిగారి "పేరు 
అంగీకరించలేదు. కోటి రెడ్డిగారు రాయలసీమ కంతకూ చేరు (పథ్యా 
తులు పొందిన సాత్విక నాయకులు. ఆయన సతీమణి అప్పటికే కడప 

జిల్లా బోర్డు అధ్యకురాలై , త్రీ అయినా మగతనం చూపి స్తున్న నాయకు 
రాలు. అందుకే కాబోలు రాజాజీ రెడ్డిగారిని ఒప్పుకోలేదు, దానిపైని 
(ప్రకాశంగారు కాంగెనులో అనుభవం గల నాయకులను కాకుండా 
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గారలు రాజాజీతో అదివరలో అనుకున్న సంగతి. అయితే, రాజాజీ 

మాతం, లేచి యిద్దరు డిప్యూటీ లిడర్లు వుండాలనీ, వారు... (ప్రకాశం 
గారున్ను, వేదరత్నం పినెగారున్ను అసి ఆ ఇద్దరి బద్ద (పతిపా 

య్ 

దించారు. సహజంగానే యీ రెండుే ఎర్హూ ఆమోదింపబడినాయి. అప్పటి 
నుంచి న సభ్యులలో ఆవేశం కొంత చల్ల ౨ బడింది. 

2 
మం తివర్గంలొ (పకాశంగారి న సానము 

సంం౦|కివర్గంలో (పకాశంగారు ఓఒకరయి ఉండాలా అన్న 

సొ చేపోం కూడా కౌం౦; గెస్ పెద్దలకు తోచినట్లు కనిపించింది. 

అందుచేత రాజాజీ మొదట ప్రకాళంగారీని అసెంబ్లీ స్పీకరుగా ఉండా 

లని కోరారు. (ప్రకాశంగారు ఒప్పుకోలేదు. సాంబమూ ర్రిగారు కూడా 
మె తని వాడు కాడు. (ప్రకాశంగారు మంతి అయితే, వారికి తోడు 

సాంబమూ ర్తిగారు కూడా ఉన్న ట్ల యితే అసలు ముఖ్యమంత్రిగారి మాట 

మం త్రివర్లంలో చెల్లుతుందో, లేదో అన్న పరిస్టితులు ఎర్బుడడానికి అవ 

కాశం ఉంది. అందుచేత, నాంబమూ _రిగారిని ప్పీకరుగా ఉం చినట్ల యితే 

తగువు తీరుతుందని ఆయనను స్పీకరుగా ఉండాలని కోరారు. మహర్షి 

సాంబమూ ర్రిగారు అంగీకరించారు. తరువాత తెలుగు మంత్రులను 

ఎవరిని వేయాలి అని ఒక (ప్రశ్న. నాకు తెలిసిన విషయం ఇది: గిరి 
గారి పేరు కోటిరెడ్డిగారి పేరు (ప్రకాశంగారు సూచించారు. గిరిగారి 
చేరు రాజాజీ వెంటనే అంగీకరించారు. కాని, కోటి రెడ్డిగారి "పేరు 
అంగికరించలేదు. కోటి రెడ్డిగారు రాయలసీమ కంతకూ రు (పథ్యా 
తులు పొందిన నాత్విక నాయకులు. ఆయన సతీమణి అప్పటికే కడప 

జిల్లా బోర్డు అధ్యకురాలై, స్త్రీ అయినా మగతనం చూపి స్తున్న నాయకు 
రాలు. అందుకే కాబోలు రాజాజీ రెడ్డిగారిని ఒప్పుకో లేదు, దానిపైని 

(ప్రకాశంగారు కాంగెనులో అనుభవంగల నాయకులను కాకుండా 
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నిబంధనల ననునరించి ఈయన సాధించగలిగింది కూడా ఏమీ లేదనీ 

'ఠవిన్యూశాఖ అప్పచెప్పిన వారి అభ్మిపాయం కాబోలు! 

కాబినెట్ మీటింగు 

రాజాజీ చాల నిపుణుడు. దానికి తోడు మహాత్మాగాం ధీగారికి 
సంబంధి. గాంధీగారు మొదటిసారి జైలులో ఉన్న రోజులలో ఆయన 
నడిపించే “యంగ్ ఇండియా” పత్రికను జాగ తగా నడిపించిన 
వాడు. గాంధీ తత్వం ఆయనకు తప్ప మరొకరికి అంత సంపూ 
ర్హంగా ఒంట బట్టలేదని "పేరుపడిన ఆయన. 

1937 లో ఎన్నికలలో గెలిచిన వెంటనే కాంగెనువారు మంత్రి 
మండలులు: ఏర్పాటు చేయడానికి అంగీకరించలేదు. దీనికి కారణం- 
అనేక విషయాలలో గవర్నరుకు మంత్రివర్గం చేసే తీర్మానాల్ని (తోసి 

పుచ్చడానికి కొన్ని అధికారాలు కూర్చబడి. ఉండడము. అట్టి సంద 

రంలో కాం(గాసువారు మం(తులుగా కార్యనిర్వహణ ఏలాగున జరుప 
గలరు? అలాగని చెప్పి మంత్రివర్షాలు తాము ఏర్పాటు చేయకపోతే 

రాష్ట్రాల పరిపాలన బాధ్యతా రహితులై న గవర్నర్ల చెతులలోనికి 
పోతుంది. అఆంయే, వారు దేశ స్వాతంత్ర్యానికి విముఖులై న వారి 

సలహాలపైన పరిపాలన నాగిసారు, ఈ రండు ఇబ్బందులు ౨ లేకుండా 

గాందీగారు ఒక సూతం పన్నారు. మంత్రివర్గం చేసే తీర్మానాలనే 
పాటిసామనీ, తమకు సంవిధానం ద్వారా వచ్చిన హక్కును వినియో 

గించము అనీ గవర్నర్లు మాట యిచ్చే లాగున ఇంగ ౦డులో ఉండే 

ఇండియా కార్యదర్శి ప్రకటించినట్ల యిశే,.ఆ (ప్రకటనను అనుసరించి 

కౌంగసువారు మం త్రివర్గాలు ఏర్పాటు చేసారని గాందీగారు అద్భుత 

మెన, ఒక అహింసాత్మక సూచనను చేశారు. మూడు నెలలు 

ఆలోచించి _టైటిను గవర్న మెంటువారు ఈ సూచనను ఆంగీకరిం 
చారు. నిపైన, ఎనిమిది, తొమ్మిది రాష్ట్రాలలో కాంగైసు (ప్రభు 

. త్వాలు ఏర్పాట అయాయి. ఆ (ప్రకారంగానే, చెన్నరాష్ట్రంలో కూడా 
గవర్నర్ కాన్ స్రిట్యూషనల్ (Constitutional) గవర్నర్గా. 



మంత్రివర్గంలో ప్రకాశంగారి స్థానము 579 

ఉంటాడని మాట ఇచ్చిన మీదటనే రాజాజీ నాయకత్వాన (ప్రభుత్వం 

ఏర్పాటయింది. 

అయినప్పటికీ, మొదటి కాబినెట్ మీటింగులో నే, గవర్నర్ 

కాబినెట్ మీటింగులకు అధ్యక్షత వహంచేటట్లు ఒక నిర్ణయం తీసు 

కోవడం జరిగింది. ఇది పొరబాటని ప్రకాశంగారికి తోచింది. అలా 

తోచడం న్యాయమే. కాని, రాజాజీ మాత్రం (ప్రకాశంగారి మాట విన 

లేదు. నూటికి నూరుపాళ్ళూ గాంధీ తత్వవాది అన్నపరు తనకు కలిగి 
నప్పుడు ఇతరుల మాట తానెందుకు వినాలి? పాత భేదాభి పాయాలతో 

బాటు (ప్రకాశం, - రాజాజీల మధ్య వై మనన్యం (పబలడానికి ఇదికూడా 

ఒక గట్టి కారణం అయింది. విప్లవ వాదివలె కనిపించే మితవాది 

(శ్రీమాన్ రాజాజీ. మితవాదివలె కనిపించే . విప్లవకారుడు (ప్రకాశం. 

అందుచేత, ఎంత సర్దుకుపోదామని (పకాశంగారు యత్నిస్తూ వచ్చినా 

దృష్టి భేదం వల్ల ఏదో ఒక చిన్న తగాదా రావడమూ, మబ్బులు కమ్మ 

డమూ- ఎలాగో తిరిగి కేమంగా ఆ మబ్బులు చెదరిపోవడమూ మంత్రి 

వర్గం ప్రారంభమైన దగ్గరినుంచీ కొంత అలవాటయి పోయింది. 

ఈ కార్య నిబంధనలో మరొక సూత ముండేది. దాని 

(ప్రకారం కార్యదర్శికి, మం(తులవరకు కాగితం రాకుండానే, ఒక ' 

విషయంలో తుది నిర్ణయం తీసుకొనే హక్కుండేది. ఇదివరకే 

ఇటువంటి విషయంలో ఒక విధమైన తీర్పును బట్టి, మంత్రివర్గం 

గాని _ప్రభుత్వంగాని ఒక అభి పాయం తీసుకోవడం చేత ఆ అధి 

ప్రాయం (ప్రకారం కార్యదర్శియే తుది నిర్ణయంచెసి కాగితం. తిరుగ 

గొట్లవచ్చు. మంతిగారు తిరిగి పునరాలోచన . చేయుదురా అన్న 

విషయం కార్యదర్శే ఊహించి, ఆ. కాగితం, మంత్రిగారికి పంపిం 

చాలా, అక్క-ర లేదా అన్న నిర్ణయం తానే తీసుకోవచ్చు. అది రెండు, 

మూడు శాఖలతో సంబంధించినప్పటికీ ఆయా శాఖల కార్యదర్శులు 

ఏకాభిపాయానికి వచ్చిన సందర్భాలలో అలాగే చేయవచ్చు. మంత్రు 

అకు తెలియకుండానే ఈ విధంగా దాదాపు నూటికి డెబ్బై ఐదు. 

పైళ్ళలో (ప్రభుత్వం సేరున అటో ఇటో ఆర్డర్లు సపడుతూంటాయి, 
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ఒక్కొక్కప్పుడు మంత్రులు కాం(గసు సూత్రాల (పకారంగా ముఖ్య 

మనుకొనే విషయాలలో కూడా ఇదె విధంగా జరుగుతుండేవి. 

కార్యదర్శులు (ప్రజల వోట్లు పుచ్చుకొని వచ్చినవారు కాక, 

కేవలం ఉద్యోగస్టులు కావడం చేతను, ఏ శాసనాల (ప్రకారంగానూ 

వారికి ఈ విధాన సభలు హక్కు. లివ్వకపోవడం చేతను, (ప్రభత్వం 

నడిసించడానికి అవసర మైన అధికారాలను కార్యదర్శులకు సం|క్రమింప 

చేసే శాసనం లేకపోవటంనల ల్ల ను_కార్యదర్శ్నులు తుది నిర్ణయాలు చేసి, 

మం(తులకు తెలియనక్క_ర “లేకండా పరిసాలించే విధానం మంచిది 

కాదనీ _పకాశంగారు గట్టిగా దెబ్బలాట ఆరంభించారు. మంత్రుల 

సంఖ్య చాలకపోయినట్లయితే మంత్రి మండలిని వి సృృతపరచాలి. 

దానికి తోడు పార్ల మెంటకీ కార్యదర్శులకు అధికారాలు నం([కమింప 

చేయవచ్చని వారో. ఊహా. 

సచివాలయం సంపూర్ణంగా దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉండేది. అందు 

చేత, రాజాజీ కూడా సంపూర్ణంగా వ్యతిరెకులై. రి. అనగా మంత్రి 

మండలిలో మరో ఇద్దరో, ముగ్గురో మంతులు తప్ప, మిగిలినవారు 
రంగాల వాదానికి “వ్యతిరేకులే రి. రానురాను, (పకాశంగారు కూడా 

ఈ (ప్రసక్తి మెల్ల మెల్లగా వదలిపెట్టారు. కాని, కొంతకాలం రాజాజీకి, 
ఈయనకూ మధ్య చాలా వాదులాటలు సాగినాయి, 

విజయనగరము మహారాజా కేను 

జబ్బుతో ఉన్న విజయనగరం రాజా, తన ఎస్టేటు కోర్టు ఆఫ్ 

వార్డు చేతిలో ఉన్న కారణంచేత, తనకు మూడువేల. రూపాయలు 
మెడికల్ ఎలవెన్స్ ఇన్వవలసిందని కోరితే, మం; తికి తెలియకుండానే 

లేదు పొమ్మన్నారు. తర్వాత, మంతి కీ విషయం తెలిసిన మీదట 
కాగితం తనవరకు ఎందుకు రాలేదని (వళ్ని ఫై, కార్యనిబంధనల [క్రింద 

(తోసివేయడానికి హక్కు తమకుందని ఆ కార్యనిబంధన ఒకటి 

(పకాశంగారికి చూపించడం మొదలు పెట్టారు. విజయనగరం రాజా 

శాసన సభ సభ్యుడు కూడా. ఇటువంటి సందర్భాలలో, ఈ ఉద్యోగులు 
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చెసే అపచారాలు తగించాడానికి వీలుగా కార్యనిబంధనలు మార్చడానికి 

కూడా రాజాజీకి మనస్క_రించక పోవడం వల్ల వీరిద్దరి మధ్యను ఎప్పుడూ 

ఏదో రగుల్కొాంంటూనే ఉండేది. ఇటువంటి యబ్బందుల విషయం 

పె వారికీ తెలియకుండా ఉండడానికి, కలిసికట్టుగా మంత్రివర్షం నడు 

స్తున్నదని చెప్పేందుకు వీలుగా (ప్రకాశంగారు సర్దుకొనిపోతూ ఉండే 

వారు. మంత్రివర్గం పని ఆరంభించిన వెంటనే పకౌశంగారిని ఎదు 

రన్న సమస్యలలో ఒకటి = విజయనగరం రాజాకూ, కోరు ఆఫ్ 

వార్చుకూ మధ్య ఉన్న విపరీత మెన తగాదా. 

విజయనగరం రాజా చెన్న రాష్ట్రంలోని జమీనా ర్హందరిలోనూ 

పెద్ద జమీందారు. అకలంక మైన వాతీయపాది. బ్రిటిషు గవర్నమెంటు 

వారు మన దేశంలో చేస్తుండే అన్యాయాలను విమర్శిస్తూ, మన 

స్వరాజ్యం మనకు అప్పజెప్పవలసిన బాధ్యత వారియందున్నదంటూ 

“ఆయన పత్రికలలో అనేక వ్యాసాలు (వ్రాశారు. ఏ పెద్ద జమీందారూ 

సాహసించి అటుశం ౨ పనికి పూనుకోలేడు. అందుచేత గవర్నమెంటు 

వారికి ఈయన పెన నిఘా ఉండేది. ఏదో గృహ సంబంధ మైన ఏవొ 

దాన్ని పురస్కరించుకొని, ఈయన తన విషయం కూడా తాను ఆలో 

చించుకో లేడనీ, సంరక్షణ చేసుకోలేడనీ ఏవో సాకులు చూపుతూ 

ఆయన ఎసేటునేగాక, వ్య క్రిగా ఆయనను కూడా తమ సంరక్షణలోనికి 

తీసుకుంటూ ఒక (ప్రకటన చేశారు. అంచే ఆ (పకటన తర్వాత 

ఆయన ఒక మెనరుతో సమానమెనాడన్న మాట. ఇది చాలా అమా 
నుష మైనది. ఈ అర్జరు 1935 లో జారీ అయింది. 1997 లో 

కాం(గెసు స కాన ఆయనను అభ్యర్ధి గా నిలబె-టిందుకు కాం(గసువారము 

నిశ్చయించాము. అయితే, ఆయన" కాం(గసు ్ షిరునగాక, స్వతంత్రమైన 

అభ్యర్ది గా ఉండునట్లు ఏర్పాటు జరిగింది. మిగిలిన వ్యవహారాలకు 

ఆయన కౌం్యగెసు 'సభ్యునితో సమానము. - 

ఎన్నికల తర్వాత వెంటనే మంత్రివర్గం ఏర్పాటు చేయలేదని 

ఇదివరలో చెప్పడ మైనది, ఆ మధ్యకాలంలో ఇం బెరిమ్ మినిస్ట్రీ అనే 

"పేరున (ప్రభుత్వంవారు మంత్రివర్గాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. దానికి ఓడి 
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పోయిన జస్టిస్ పార్తీకి చెందిన ప్రముఖుడు నర్ కె. వి. రెడ్డినాయుడు 

ముఖ్యమం శ్రి. విజయగరం రాజా ఆయనకు తన ఎస్టేటు. విడుదల. 

చేయాలని, తనను వ్య క కి సంరక్షణను౦చి విడుదల చేయాలని విజ్ఞ ప్తి 

పంపారు. అలా విడుదల చేస్తే వెంటనే గవర్నమెంటు పై పెన విజయ 

నగరం రాజా దావా వేయడానికి అవకాశముందనీ, అందుచేత ఎంత 

మా(తమూ విడుదల చేయడం దుస్ఫాధం (impossible) అనీ 

తేల్చారు. రెడ్డినాయుడుగారు ఆ సలహా ప్రకారంగానే తమ అభి 

(పాయాన్నీ (వాళారు. దాన్ని అనుసరించి గవర్నరుగారు ఆ పెలు మీద 

“Impossible” అని (వాశారు. ఇలా ఉండగా కాం(గెను 

(పభుత్వం ఏర్పడడం, (ప్రకాశంగారు రెవిన్యూ మంత్రి కావడం సంభ 

వించాయి. వెంటనే విజయనగరం రాజా (పకాశంగారికి మరో విజ పఫిని, 

లోగడ ఇం టెరిమ్ మినిస్ట్రకి పంపించిన రీతిగానే పంపించారు.“ "అదే 

పద్దతిలో కోర్ట్ ఆఫ్ వార్డ్స్వారు ఇప్పుడు కూడా అభ్యంతరాలు 

పెకదా మనుకున్నారు. అయితే, (పకాశంగారు చోటివ్వలేమ. ఈ 
విజ్ఞ ప్రి వచ్చిన వెంటనే బోర్డ్ ఆఫ్ రెవిన్యూ (పథను మెందిరుకు 

రావలసిందని కబు రంపారు. (పథమ మెంబరైన హార్ దొరవచ్చి, 

పాతకథ మొదలు పెట్టటోగా, (ప్రకాశంగారు సూటిగా ఓక (ప్రశ్న 

వేశారు. “విజయనగరం రాజా చనిపోయే లోపున మీ ఆకోచన 

పూర్తవుతుందా? లీగల్ అభ్యంతరాలు (విధి సంబంధ అభ్యంతరాలు 

తేలుతాయా? ఒక మనిషికి (పాణ రక్షణచేయడానికి ఏ శాసనం 

మిమ్మల్ని ఆడుతున్నది?” అని అడిగారు. (పాణ రక్షణ అనే మాట 

వినేసరికి హాల్కి ఒక నూతన దృక్పథం గోచరింవింది. ఆయన 
ఆయన అన్నారు కదా _ “ప్రాణ విషయమంటూ మీరు చెప్పింది ఒక 

కొత త దృక్పథము. ఆయనకు ఏదై నా [ప్రమాదం జరిగిన యెడల ఆ 

బాధ్యత భరించడం కష్టం అనేది ఇప్పుడు (గబాంచగలిగాను, వెంటనే 

కోర్టు సురక్షణనుంచి రాజాను విడుదల చేస్తూ ఆర్డరు ఇస్పుడే మీరు 

చెపి స్పినట్లు పంపుతాను," 

(పకాళంగారు రాజాను కోర్డు నంరక్షణనుంచి విడుదల 
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చేయాలని తమ సూచన వ్రాసి వెంటనే రాజాజీ గదిలోకి స్వయంగా 
లు తీసుకువెళ్ళి ఆయన సంతకం కూడా పెట్టించి, తక్షణమే కార్య 

దర్శిచేత కోర్ట్ ఆఫ్ వార్డ్స్కు ఆజ్ఞాపృత్రం పంపించారు. జమీందారు ఈ 

ఆర్డరు చూసిన తర్వాత “కొంతవరకు తేరుకొన్నాడు. కాని, దురదృష్ట 
వొత్తు అనారోగ్యంచేత ఆ తర్వాత త్వరలో ఆయన స్వర్గ స్టు 

డై నాడు. 

ఉద్యోగాలు పోయిన [గ్రామోద్యోగులకు మళ్ళీ ఉద్యోగాలు 

(బిటిష గవర్న మెంటుకు రెవిన్యూ డిపార్టుమెంటు వెన్నెముక 

వంటిదని లోగడ (వాయడమెంది. రెవిన్యూ శాఖకు (గ్రా మోద్యోగివర్షం 
వెన్నెముక వంటిది. సహాయ నిరాకరణోద్యమ సమయాన అనేకమంది 

(గ్రామోద్యోగులు నిహ్విర్గ మైన దేశభక్తితో తమ శ క్ర్యానుసారం ఉద్య 
మానికి సహాయం చే యఢమే గాక, వారిలో అనేకులు తమ ఉద్యోగాలకు 

రాజీనామాలు కూడా ఇచ్చారు. ఇది 1021-1089 మధ్య జరిగిన 
ఉదంతము. వీరిలో కొంతమంది (బతికి ఉన్నారు. ఉద్యోగంపై ని మరల 
ఆశ కలవారు తమ ఉద్యోగాలు తిరిగి తమకు ఇప్పించవలసిందని, 
రెవిన్యూమం(తి అయిన (పకాశ గారికి అప్పలు పెట్టడం మొదలు పెట్టారు. 

ఇది నర్వజనామోదకరం౦ కావడంచేత కష్టమేమీ కాలేదు. రమారమి 
నూటఇరవై తొమ్మిదిమందికి, వారి ఉద్యోగాలు వారికి తిరిగి లభింస 
జేయడ మైనది. 

(గా మోద్యోగులే కాక ఇతరులుకూడా 1930 లో ఉప్పు సత్యా 

గహ సందర్భంలో ఉద్యోగాలనుండి విరమించుకొన్నారు. వారిలో 
ఒకరు (శ్రీపాద వెంకటనారాయణ గారు. ఆయన సద్ రిజిస్ట్రారుగా 

పుండి, ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి ఉప్పు సక్యాగహంలో నా నాయ 

కత్వాన నడచిన దళంలో చేరారు. ఈయన ఉద్యోగంలో. తిరిగి చేర 

డానికి వయఃపరిమితి దాటిపోయింది. అందుచేత ఆయన తనకు పెన్షన్ 

ఇప్పించాలని కోరారు. సచివాలయంవారు గట్టిగా అడ్డారు. అందులో 

రాజాజీ ఆర్థికమంత్రి కావడంచేత, వారు ధనం కావాలన్న అర్జీ ఏది 

వచ్చినా నిరోకరించవలెననే నూత్రం ఏర్పాటు చేసికోవడంచేత, పెన్షన్ 
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ఇచ్చేందుకు వీలులేదని గట్టగా చెపే బృళారు. కాని పునరుద్యోగ లాభం 

ఆయనకు లేకపోవడంచేత్ (ప్రపోర్ష నేట్ పెన్షన్ ఇవ్వడం. జరిగింది, 

కార్యసాధన అయిందని అనుకున్నాను. అముతే, వెంకటనారాయణ 
గారు దాంతో వదలి పెట్టలేదు. పూర్తి పెన్షన్ క తాను అర్హు డని వాదిం 
చాడు. రాజకీయ కారణాలు లేకపోతే," వయఃసరిమితిప్ కూ. తాను 
మర ఉద్యోగం చేసేవాడిననీ, రాజకీయంగా మనం జయం పొంది 

నపుడు తాను పూర్తిగా వయఃపరిమితి వచ్చేవరకు తప్పక ఉద్యోగం 

నిర్వ ర్తి రుని (ప్రభుక్వం భావించవలెనని ఆయన వాదము. అటు 
వంటి వాదం. ఆనాటి ఆర్థిక మంతి కనుచూపుమేరలో ఉండే రోజులు 

కాసు, [సకాశంగారుకూడా చా లా (ప్రయక్నం చేళారు కాని, మా వాదం 

ఫలించలేదు. 

దండి సత్యా గహ ఫిల్ముల పై గల ఆంక్షల తొలగింపు 

సత్యాగహ నమరంలో ఉప్పు నత్యాగహ ఘట్టం చాలా చరి 

(తాత్మశ మైనది. మార్చినెల ఆఖరిభాగంలో గాంధీకుహాత్ముడు సబర్మతి 

నుంచి పాదయాత్రపై దండీకి పోయి సమ్ముదపు టొడ్డున నున్న 
ఉప్పు అధికారుల అనుమతి లేకుండ తీసి, ఆ విధంగా కాసనోల్ల ంఘనం 

ఆరంభించి దేశవ్యా -ప పంగా నత్యాగహం నడిపించిన ఘట్ల మదీ. కాలి 

నడకను ఆయన సబిర్మతినుంచి బయలుదేరి జంబూసరు చేరేసరికి 

నేను దేశభక్త కొండా వెంకటప్పయ్యగారు మొదలై నవాాము__ 
ఆయనను, ఆయన నడిపిస్తూన్న సత్యాగహదళాన్ని సందర్శించినాము, 

ఆ దళంతోపాటు మేమూ ఒకరోజు నడిచాము, గాంధీగారు నడిచినంత 
మేరకు (బ్రిటిమ గవర్న మెంటువారి అధికారం అమలులో ఉన్నట్లు 

ఎవరికీ తోచలేదు, (బిటిషమ గవర్నమెంటు ఆ క్షణంతోనే పోయిందని 

(పజలు అనుకుంటూన్న తరుణం. గాంధిగారి రామరాజ్యం ఏర్పా మం 

దన్న మహానమయం అది. 

అప్పట్లో, అనేకమంది భారతీయులే కాక, విదేశీయులుకూడా 

వచ్చి చలనచ్చితాలను తీసేవారు. ఆ సందర్భంలో తీసిన చలనచ్చితా 



మంత్రివరంలో (పకాశంగారి స్థానము 585 

లను (పదర్శింపరాదని బొంబాయి, చెన్నరాష్ట్ర (ప్రభుత్వాలు ఆంక్షలు 

విధించినవి. 

చెన్నరాష్ట్రంలో కాయ్యగెసు మంత్రివర్గం ఏర్పాశైన రెండు 

నెలలలో ఆ ఆంక్షలు తొలగించారు. ఆ విధంగా ఆంక్షలు తొలగంప 

బడిన చి్నితాల పేర్లు ఇవి : 

శారదా ఫిల్మ్ కంపెనీవారు నిర్మించిన, “మహాత్మా గాంధీగారి 

స్వాతంత్యయా.త””; కృష్ణా ఫిల్మ్ కంపెనీవారి “*మహాళ్మా గాంధీజీ 

చార్మితకయాతి”; రంజిత్ ఫిర్మ్కంసెనీవారి “మహాత్మా గాంధి 
యాతి; పె కంపెనీవారే నిర్మించిన “దేశభక్తుడు; పయొనీర్ 
ఫిల్మ్ కంపెనీనారి “పేలు యాతి; అమెరికన్ ఫిల్మ్ కంపెసీవారి 

“దేళశభ కుడు”; “మహాత్మా గాందీకి బాంబే స్వాగతము”; కృష్టా ఫిల్్మ్ 

కంసెనీవారి “మహాత్మా, గాంధీజీ పునర్షన్మము”; “మహాత్మా గాంధి 

ఇంగ్గండునుంచి పనరాగమనము (నిర్మాత: బిల్లి మారియా); సిని 

_ మాటో(గాఫ్ సౌండ్న్యూస్ ఫిల్మ్“గాంధీజీ చక్రవర్తిని సందర్శించుటి; 

ఢ్రీకృషా ఫిల్ కం పెనీవారి “అమర (ప్రభి (ఇమ్మోర్దల్ గోరీ); 

“జితేంద్రదాను యాతి; “వసంత బంగాళీ.* 

ఈ పె ఫిల్ములమీద ఉన్న ఆంక్ష జి. ఓ. నంబరు 06/2 

(హోమ్ 29-_ 1007) మూలంగా రద్దు న. 

లెఫ్ట నెంట్ కర్నల్ శాస్త్రి విషయము 

. పకాశంగారు మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో కష్టంలో ఉన్న 

వారందరూ ఆయనను తమ ఆపద్బాంధవునిగా చూచుకొనేవారు. తన 

శాఖకు చెందినా; చెందకపోయిన్హా ఆయన వచ్చినవారి ఆలిని, 

హరించడానికి వీలయితే తగిన సహాయం చేసేవారు 

మంతుల (కోధానికి గురి అయిన ఉద్యోగస్టులలో ఒకరు 

లెఫ్టినెంట్ కర్నల్ శాస్త్రి ఐ.ఎం.ఎస్, 

డాక్టర్ టి. ఎస్. ఎస్. రాజన్ వె వై ద్యశాఖా మంత్రి అని ఇది 

వరలో చెప్పడ మైనది, ఆయన తిరుచినాసల్లి వాస్తవ్యుడు. ఆయనకు, 
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వె ద్యునిగా చెప్పుకో దగ్గ ప్రాక్తీను ఉండేది, ఒకప్పుడు లెఫ్టినెంట్ | 

కర్నల్ శాస్త్రి, డిస్ట్రిక్టు “మెడికల్ ఆఫీసరుగా పనిచేయడం తటస్తించింది. . 

ఆయన గవర్నమెంటు ఉద్యోగి. రాజన్ పె0 వేట్ ప్రాక్టీషనరు. 

వారిద్దరిమధ్య ఏవైనా తగాదాలు రగుల్కొ నేందుకు కారణాలు ఉండి ' 
ఉండ వచ్చును. కాలం కలిసివచ్చి రాజన్ మంతి అయ్యాడు, లెఫ్టినెంట్ . 

కర్నల్ శాస్త్రి మెడికల్ ఉద్యోగి కావడంచేత ఆయన రాజన్ ఆధి | 

పత్యంలో ఉండడం జరిగింది. శౌస్త్రికి, అకస్మాత్తుగా ఒకరోజున, | 

ఉద్యోగంలోనుంచి తనను ఎందుకు తీసివేయకూడదో తెలుపవలసిన 
దంటూ నోటీసు ఒకటి అందింది. అందులో ఉన్న ఛార్తీ ఇధి: ఆయన 

ఒక. రోజున ఆస్పతిలో ఒక నర్ఫును బలవంతంగా “ఉక (పక్కకు 

లాకొని వెళ్ళాడని, 

అంతకుముందు జరిగినది ఇది: ఎవడై నా ఉద్యోగి (ప్రమోషన్ 

పొందడానికి సిద్దంగా ఉన్నాడన్న సమయంలో ఇటువంటి అర్హీలో, లేక 

లంచం పుచ్చుకొన్నాడని పిటీషనులో రావడం మామూలు. లెఫ్టినెంట్ 

కర్నల్ శాస్త్రీ ఏదో పెద్ద ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళే సమయ మది. “ఆయన 
కాన్సిడెన్షియల్ ఫెలులో ఈ చార్తీ ఎంక్వయరీ తేలేవరకు, ఆయన 
(పమోషను ఆపుదల చేయడ మైనదన్నమాటకూడా మొదట (వాసి ఉంది, 

తరువాత ఎంక్యయరీ సంపూర్ణంగా జరిగింది. ఆపైన, ఆయన మీద 

మోపిన నేరం అభూతకల్పన అని తేలింది. ఆయన (పమోషన్మీన 

ఈజిస్ట వెళ్ళడానికి అభ్యంతరం లేదనీ తేలిపోయింది. ఇదికూడా 

కాన్ఫి డెన్షియల్ ఫె లులో (వాయబడటంతో ఆయన ఆ ఛార్జీ నుంచి 

గౌరవంగా విము కడయ్యాడని పేర్కొనబడింది. 

ఇలా ఉండగా, రాజన్గారు అదే ఛార్జీని వివరిస్తూ, తనను 

ఎందుకు డిస్మిస్ చేయరాదో చెప్పుకోమని శాస్రికీ నోటీస్ ఇప్పించారు. 

మీద చెప్పిన సంగతులన్నీ నేను స్వయంగా 'ఫెలు చూసిన తర్వాత 

తెలిసినవి. (ప్రకాశంగారు, మేము 1988 లో వేలూరు జెయిలులో 
ఉన్నపుడు శాస్త్రిగారు మూడుమారులు జెయిలుకు వచ్చి మమ్మల్ని 

చూసి ఉన్నారు. ఆయన (ప్రకాశంగారితో తనకు వచ్చిన నోటీస్ 
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విషయం చెప్పగా, (ప్రకాశంగారు వెంటనే ఆ ఫైలు తెప్పించారు. 

మీదచెప్పిన విషయాలను నేను ఫెలులో చదివి, (ప్రకాశంగారికి విషయ 

మంతా బోధపరిచాను. ఇప్పుడా నోటీస్ ఇవ్వడానికి కారణం లెఫ్టినెంట్ 

కర్నల్ శాస్త్రి, డెపుశేషన్ పైన ఏదో పెద్ద ఉద్యోగానికి విదేశం వెళ్ల 

డానికి యత్నించడ మే, ప్రకాశంగారు సై పెలులో వున్న విషయాలు గట్టిగా 

[వాసి గవర్న మెంటు నోటీస్ ఉప పసంహరించుకోవాలని, లేకపోతే 

ఈ విషయం కాబినెట్ లో చర్చకు తేవాలనీ (వ్రాశారు, 

రః 'పైలు మామూలు పద్దతిగా గవర్నర్ గారికి వెళ్ళింది. గవ 

ర్నరోగారు - 'ఒకసారి నేరారోపణ జరుగగా, పూ ర్తిగా విమర్శించి ఒక 
ఉద్యోగిని నిర్దోషి అని తీర్మానించిన తర్వాత, కేండవ మారు అది 

నేరారోపణ చేయడం ఎలా సంభవమవుతుందనీ, కాన్ఫిడెన్షియల్ మైలు 

పరిశుభంగా ఉన్నందున శాస్రిగారిమీద చర్య తీసికొనే పీలులేదసీ 
(పకాశంగారితో ఏకీభవిస్తూ (వాయగానే దానిపై రేగిన గాలి దుమారం 

ఆగిపోయింది, 

జి. వి. రావుగారు - ఆయన పని 

ఆ రోజులలో లేకలేక ఒక తెలుగు వ్య క్రి రాజధాని నగరంలో ' 

పెద్ద ఉద్యోగిగా ఉండడం తటస్థించింది. ఆయన పేరు జి. వి. రావు. 

ఆయన చెన్నరాష్ట్రం అంతటికీ శానిటరీ ఇంజనీరుగా ఉండేవారు. 

మొదట విశాఖపట్నం సీటి స స్కీములో నీటి సూపర్ వై జరుగా 

పనిచేయ నారంబించిన ఆయసా మెల్ల మెల్లగా ఈ పెద్ద పదవికి చే 

కొన్నాడు. ఆ మధ్యలోనే ఎప్పుడో ఇంగ్లండు వెళ్ళి, “డిప్ప మో ల 

సంపాదించి, దాంతోబాటు ఒక పాశ్చాత్య స్త్రీని వివాహమాడి పెద్ద 
ఉద్యోగిగా పరిణమించాడు. జప్టిస్ పార్టీ పాలన కాలంలో ఈయన ఇలా 

పెకి వచ్చాడు. 1932-33 (ప్రాంతాలలో నేను విశాఖపట్నంలో మునిసి 

పల్ కౌన్సిలర్ గా ఉన్నపుడు ఈయనతో నాకు నీటి సప స్కీము: 

విషయంలో తగాదా వచ్చింది. ఇనుప గొట్టాలద్వారా సీ నీరు తీసుకురావా 

లని నేను వాదించగా, సిమెంటు వైపుల ద్వారా తె స్తే చవక అవుతుంది 

గనుక వాటితో స్కీము నడిపించాలని ఆయన అన్నాడు. ఈ సిమెంటు 
నా 
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గ్ట్టాలు (పెషర్ మెమిన్స్- అంపే, నీటి ప్రవాహం జోరుకు ఆగవని ' . 

అనుభవం వల్ల తెలిసిన విషయము. పు స్తకాలలో చెప్పిన (ప్రకారం స 

తయారయితే; వాటికి తగిన బలం ఉండవచ్చుకాని, ఆ విధంగా పని . 

జరగదు, భార్య'పేర ఒక సిమెంటు పైపుల కంపెనీలో ఆయనక ! 

కొన్ని షేర్లు ఉండేవి, ఇదికాక, మేఘాద్రి గడ్జనుంచి | మంచినీరు తీసుకు 
రావాలని 'ఆయన స్కీము. ఆ నీరు వర్షాకాలంలో తస్ప, తకం | 

నప్పుడు ఉప్పగాను, చప్పగాను ఉంటుంది "గనుక, ఆ స్కీము పనికీ 

రాదనీ గోస్తనీ నీరు తీసుకురావాలని నా వాదము, చైర్మన్ ఆయన. 
స్నేహితుడు కావడంచేత, మెమ్ళాద్రి గడ్డ స్కీమే అప్పటికే భాయ 
మయింది. ఆ నూతిలోంచి వచ్చిన నీరు ఇప్పటికీ చప్పగాను, వేసవిలో 

ఉప్పగానూ ఉంటుంది. తర్వాత నేను చెర్మన్ అయిన తర్వాత గోస్తనీ 

స్కీము తత్పూర్వం యుద్ధకాలంలో మిలటరీ వారు చేసిన యత్న 

పూర్వకంగా విశాఖపట్నానికి ప్రొ_పి సించింది. ఆనీరు బాగా రుచి 

గాను, ఆరోగ్యకరంగాను, మృదుత్వం కలిగిఉన్నదన్నది అందరికీ 

ఆనుభవ వేద్యమెన విషయము. 

PT A TIT TEN 

సరే. అది అలా ఉంచండి. రాష్ట్రంలో అనేకచోట్ల ఇటువంటి 

సంబంధాలు కల్ఫించుకోవడంవల్త, ఆయనకు అంశ మంచి పేరుండేది 

కాదు, అస్పట్లా పబ్లి కు హెల్లు మంతి అయిన టి. ఎస్. ఎస్. రాజన్ 

ఈయనను ఎలాగైనా తప్పించివేయాలని పట్టుపట్టాడు. దీనికితోడు, 
బి. వి, రావు క్రింద పనిచేసే ఒక డిప్యూటి క. ఇంజనీరు చాలా 

తెలివై నవాడు, శానిటరీ ఇంజసీరింగులో పెద్ద విదేశ ఏల పొందిన 

వాడు. పెగాా ఆయన మం(తులతో స్నేహంగల వ్యరి చీఫ్ శాని 

టరీ ఇంజనీరు పెన చాడీలు చెప్పడం కూడా ఆయనకు మామూలు. 
ఇటువంటి పరిస్థితులలో . వి. రావు పైన ముపె ప్రైరెండు, ముప 

మూడు నేరముల టలు. ఛార్తీక షీటు ఒకటి ఆయనకు ఇన్వడ 
జరిగింది. జి. వి. రావు ఇతర స్నేహితుల ద్వారా (ప్రకాశంగారి దగర 

మొర పెట్టుకొన్నాడు. (పకాశంగారు "7 ఖలు తెప్పించారు. “చాలా (గంథం 

పెరిగిపోయింది,” అని నన్ను చూడ మన్నారు. అపుడు నేను 
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నాకు ఆయన పైన ఉన్న అనుమానం చెప్పి, “నేను పైలు చద 
వకపోతేనే ఆయనకు గ్రేయస్కరి” మని చెప్పాను. (ప్రకాశంగారు 

“అయితే సరే! నేనే చదువుకుంటాను కాని, ఆ ఛార్తీషీ టు ఏమిటో 

చూడు” అన్నారు. ఆ పొడుగైన ఛార్జీ షీట్లో లంచగొండితనం. విష 

యము ఒక. ఛార్తీ కూడా లేదు. ఆ సంగతే (ప్రకాశంగారికి చెప్పాను. 

“సరే. అయితే అతనిని బయట పడేద్దా” మని ఆయన అన్నారు. ఈ 

వ్యవహారం కాబినెట్ లోకి వెళ్ళింది. దాదాపు మంతులందరూ ఈయన 

చేరు వినేసరికి మం (తిచెప్పిన (ప్రకారం ఉద్యోగంనుంచి టి ర్తరపు 

చేయాలనే ఉగ్రైశాన్ని వెల్లడించారు. గిరిగారు మాత్రం ప్రకాశంగారికి 
ఎప్పటివలె అనుకూలురుగా ఉండిరి. (పకాశంగారు ఛార్తీ లన్నింటిని 

(కిమినల్ అప్పీళ్ళు వాదించినట్లు వాదించి, సాంకేతిక మైన పషయాలలో 

మం|తికీ, ఉద్యోగికీ భేదం వచ్చినంత మాత్రాన ఉద్యోగిని బర్తరపు 

చేయడం మహా అన్యాయం అని వాదించి = కాబినెట్ అధ్యకుడుగా 

కూచున్న గవర్నర్ మనను మార్చగలిగారు. దాంతో, చల్లగా మిగి 
లిన మంతులుకూడా మారారు. కాని, అందరి మననుల్లోను ౪ ఆ ఉద్యోగి 

డబ్బు వ్యవహారంలో మంచివాడు కాడని ఒక అభి పాయం గట్టిగా 

ఉండడంవల్ల ఎలాగైనా అతనిని ఉద్యోగంనుంచి తీసి వేయాలని పట్టు 

పట్టారు. ప్రకాళంగాశే ఒర రాజీమార్గం, పెకి శిక్షలా కనిపించేటట్టుగా 

రూపొందించారు. ఆ ఉద్యోగి తన ఉద్యోగకాల పరిమితి వరకు 

ఉద్యోగంచె సే అతనికి అండే వేతనం, మిగిలిన ఉద్యోగ విరమణ 

సంబంధమైన అన్ని లాభాలు కలిగిస్తూ అతనిని ఉద్యాగంనుంచి 

అప్పుడే 'విరమించుకొ నేటట్లు చేయటమే అది. అంపే- ఆ ఉద్యోగి 

నురొక నాల్గు, ఐదు సంవత్సరాలు సనిచేయకుండానే ఆ జీతం మొ త్తం, 

ఆ తర్వాత "వచ్చే ఉద్యోగ విరమణ లాభాలు పొందగలిగాడు. ఆ రోజు 
కాబినెట్ మీటింగ్ కాగానే (ప్రకాశంగారి గదిలోకి వచ్చి గిరిగారు నాతో 
అన్నారు: “విశ్వ్యనాథంగారూ! (ప్రకాశంగా రీ రోజున కాబినెట్ ను (క్రిమి 

నల్ కోర్ట్ ఆఫ్ అక్సీల్ (క్రింద మార్చివేశారు. మరొక పర్యాయం 
ఆయన “క్రిమినల్ న్యాయవాది నై పుణ్యాన్ని విజ్బృంభింపజేశారు. ఆ 
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ఉద్యోగికి ఉరిశికలాంటిది (ఈ సమయంలో డిసి స్మిసర్) తప్పించేశారు, ' 

గవర్నరు (ప్రకాశంగారి వాదానికి ముగ్దుడయినాడు. ఉద్యోగికి శిక్ష 
అంటూ క్ క్రి కనిపించేటట్టూ పనిచేయకుండానే, పనిచే సే వచ్చే లాభా 

లన్నీ క్షణంలో కల్పించేళారు. >> 

ఈ విధంగా అనేక శాఖలలో మంతుల (కోధాలకు గురిఅయిన 

ఉద్యోగులు (ప్రకాశంగారివల్ల రక్షణ పొందేవారు. 

డిప్యూటి కలెక్టరుపై పాళీలచోరీ కేసు 

ఒక సందర్భంలో నెల్లూరులో ఒక డిపూ gటీ కలెక్టరుకు (జరీ 

డ్యూటీలు కూడా ఉండేవి. ఒకసారి అతడు ఒక కష్టదశ లోకి వచ్చాడు. 
ఆతని చేష్టలు కొంత వికృతంగా కనబడేవన్న మాట మాతం వాస్త 

వము. అతనిపై కలెక్షరుగా ఉన్నది ఒక ముస్తి మీ. నెల్లూరు చెన్న 

పట్నానికి దగ్గర ర్గనుక ఆ ముస్లి మ్ కలెక్టరు పనీఉన్నా లేకున్నా చెన్న 

పట్నం వెళ్ళి అక్కడ కాలక్షేపం చేస్తూండేవాడు. ఎందుకు వెళ్ళినదీ ' 

కారణం తెలపని (ట్రావెలింగ్ ఎలవెన్స్ బిల్లులు మాతం వ వస్తూండేవి, 

ఈ (పెజరీ డిప్యూటీ కలెక్టరు తన తాహతు తెలీక వాటిని పాస్ చేయ 

డానికి వీలులేదని అడ్డుపడ్డాడు. అందుచేత ఇద్దరికీ పైకి చెప్పుకోలేని 

. తగాదా ఒకటి ఏర్పడింది. వెంటనే కలెక్టరు, డిప్యూటీ కలెక్టరు 
నిబంధనలు ఒప్పుకొన్న దానికన్న హెచ్చుగా కలంపాళీలు, ఒకటో 
రెండో పెన్సిళ్ళూ మొదలై నవి న్యాయవిరుద్దంగా తన ఇంటికి తీసుకు 

పోయి వాడుకొన్నాడసీ, అందుచేత అతనిని ఎందుకు ిక్షించ 

గూడదో సంజాయిషీ ఇవ్వాలనీ నోటీసు జారీ చేయించాడు. డిప్యూటి 

కలెక్షరు, కలెక్టరు ఆఫీసుకు తెలియకుండా ర్యాత్రికి రాత్రే బయలుదేరి 
చెన్నపట్నం వచ్చి, మెము ఆఫీనుకు వెళ్ళేసరికి, నరిగా వచ్చి (| 'పకాశం 

గారి ఆఫీసుగదిలో పిద్దమయినాడు. ఇదీ అతడు చెప్పుకున్న సంజా 

యిష్షీ; కొన్ని ఏండ్ల “కిందట (పకాశంగారి కౌంగెసు పర్యటనలో 

అతడు ఆయనకు ఎలాగో సరిచయమైనవాడు. ఆ చనువుచేత బం(ట్రో 
. తుకు నచ్చజెప్పి లోపలికి వచ్చి మఠం వేశాడు. (పకాశంగారు నేను 
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లోపలికి వెళ్ళేసరికి దండం పెట్టి “గురువుగారూ!” అంటూ కోటు 
జేబులు - రెరిడింటిలోంచి రెండు మామిడి పళ్ళుతిసి ఆపీనుబలసె 

Me 

పెట్టాడు. “ఏమిటండీ?” అని (పకాశంగారు అడిగేలోపున పంట్లాం 
జేబులు రెంజిలోంచి మరి రెండు మామిడిపండ్లు తీసి బల్లపై పెట్టాడు, 

అతని వై ఖరిలో కొంత వెరితనం కనిపి స్తున్న చి వమిటయ్యా 

విషయం?” అనేసరికి, తన (బీఫ్ బేగ్ లో ఉన్న మరో రెండు మామిడి 

పండ్లు తీసి బలపె పెటాడు. 
౧M యు 

“ఐదంకా ఏమి?ిటని గట్టిగా ప్రి సే, “గురువుగారూ! ఆ 
తురకవాడు నన్ను బత కనివ్వడండి," అన్నాడు. అది వినగానే అతడు 
నెల్లూరు _పెజరీ డివ్యూటీ కలెక్టరు అయివుంటాడని (గ్రహించగలి 
గాను. అతడు జిల్లాకలెక్టరు (టావెలింగు ఎలవెన్సు విషయమై పెట్టిన 
అభ్యంతరాలు, వాటికి కలెక్టరు ఇచ్చిన నంజాయిషీ, డిప్యూటీ కలెక్టరు 
అవకతవక మనిషి అన్న బోర్డు రిపోర్టు మొదలై న కాగితాలున్న = పైల్సు 

మేము అంతకు రెండు మూడు రోజుల క్రితం "చూడడం తటస్టించింది. 
నేను వెంటనే “నాయుడుగారూ! మీరు ఇలా మం|తిగారిని “ నేరుగా 
చూడడానికి వ నే సై, మీ నిబంధనలు (ప్రకారం మీపై న ఇంకో నేరం 
రాదుగదా!ో అంప్పే, వెంటనే అతడు “నే నిక్కడికి వచ్చినట్లు అక్కడ 

ఏం రికార్లుంటుందం ది అసి (పః గ్నించాడు, (ప్రకాశంగారు, నేను 

అనుకోకుండా పెద్దగా నవ్వుకున్నాము. మే మిలా మాట్లాడుతుండ 

గానే అతడు ప్రభుత్వం తాలూకు కలాలు, పాళీలు దుర్వీనియోగం 

చే స్తున్నాడని కలెక్టరు అతనిపై పెట్టిన ఛార్తీ మైలు దింటోతు తెచ్చి, 

అక్కడున్న పెళ్ళకట్టలపై పెట్టడం జరిగింది. ఫై లురాగానే దాని 
యాం 

ముఖప్యతం చూడడం ఏ ఉద్యోగితై నా, మంత్రితై నా అలవాటు, తీసి 

సేనరికి అది ఈ డిప్యూటీ కలెక్షరు పాళీల పెలు, 

“ఎమిటి నాయుడుగారూ, ఈ పాళీల వ్యవహారం?” అని 
(పకాళంగారు నవ్వుతూ అడిగారు. 

T 39 
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౮శ్రదేనండీ గురువుగారూ! ఆ తురకవాడు నన్ను బత కనివ్వడు, 

అది చెప్పటానికే వచ్చాను,” అని మరోమారు అన్నాడతడు. 

అప్పుడు (పకాశంగారు “ఏమయ్యా! నిన్ను (టెజరీ డిప్యూటీ 

కలెకరు అనుకో మన్నావా? పిచ్చివాడనుకో మన్నావా?” అని కొంచెం 
౬ 

గటిగా అడిగారు, 
(ou 

దానికతడు మెల్లగా తలవంచుకొని “*మీరేమయినా అనుకోండి. 

నన్నుమాతం వాడినుంచి రక్షించండి,” అని ప్రాధయపడ్డాడు. 

(ప్రకాశంగారు “సరే వెళ్ళు. మేము చూసుకొంటాము,” అని 

అతనిని మెల్లగా పంపించివేశారు. పాళీల కేసు నట్టి పనికిమాలినదని 

డిపఫెన్సుకోసమని నేనేదో ఒక కథనం అల్ల బోతూం'చి, మరో రెండు 

రోజులకల్లా మరొక ఫైలు ఇదే (శ్రజరీ డిప్యూటీ కలెక్టరుపైన ఛార్తీ 

షీటుతో వచ్చింది-__క లెక్షరు అనుమతి లేకుండా చెన్నపట్నం వెళ్ళా 
డి 

| 

డని, అలా చేయలేదని అతని జవాబూ దానిపైన తానూ డిప్యూటీ 

కలెక్స రూకూడా ఒకే మెనులో చెన్నపట్నం ప్లైట్ ఫారంమీద దిగా 

మనీ, దిగినపుడు అతడు దొరికాడని కలెక్టరు రిపోర్టు అందులో 

ఉన్నపి. (పకాశంగారిని చూసి వెళ్ళిన ఆతనిని కాగితాలమీద రిం 

చడం దుస్పాధ్యమని (ప్రకాశంగారు (గ్రహించారు. ఆయన బోర్డు మెంది 

రును గదిలోనికి పిలిపించి, కలెక్టరు టి. ఏ. బిల్లుల విషయంపై డిప్యూటి 

కలెక్టరు పెట్టిన అభ్యంతరాలు సరై నవికావని నిర్ద యించడానికీ, 

డిప్యూటీ కలెక్షరుపై పాళీలకేసు చాలా చిన్న వ్యవహారం గనుక దాన్ని 

వదలి పెట్టడానికీ ఏర్పాటు చేయించారు. 

అంతటితో అ విషయం సమసిపోయింది. కలెక్షరు, డిప్యూటీ 

కలెక్టరు ఇద్దరూ తప్పుచేసినవాశ్లే. ఇలాంటి విషయాలు చాలా ఆఫీ 

సులో జరుగుతుంటాయినీ, ఇవి మంతులవరకూ రావనీ, వీటి మూల 

కారణాలు తరచుగా ఉద్యోగానికి సంబంధం లేనివై ఉంటాయని 

వేరుగా చెప్పనక్కర లేదు. 
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ఆమిందారీల సమస్య 

మంత్రివర్గం ఏర్పాకైన రెండు నెలలలో జమీందారీల విషయమై 

దర్యాప్తు సమస్య ఉద్భవించింది. ఒక రోజున, రాజమహే హీం|దవరం 

కాంపులో (పకాశంగారూూ నేనూ ఉండగా, కౌం|డేగుల జమీందారు 

గారు (పకొశంగారిని చూడడానికి వచ్చారు. ఆయన చాలా చిన్న జమీం 

దారు, స్వాతంత్రోద్యమంలో రహస్యంగానో, బహిరంగంగానో 

కాంగెను నాయకులకు సాయం చేస్తూండేవాడు. ఆయన కున్నది నీటి 

తగవు. అయన వెళ్ళిన తరువాత ఆయన తాలూకా రైతులు గుంపుగా 

వచ్చి (ప్రకాశంగారిని చూశారు. వారూ ఆ నీటి తగవుకోనమే వచ్చారు 
వారు ఫిర్యాదు చేసింది జమీందారు పై, జమీండారుగారు ఫిర్యాదు చేసింది 

(పభుత్వం పైన, ఇవి రెండూ ఒకే నీటి వనరును గూర్చినవి. సాయం 

కాలం (ప్రకాశంగారూ, నేనూ చల్ల గాలికోసం నడుస్తూన్న సమయంలో 
ఈ జమీందారు (ప్రసంగం వచ్చింది. అప్పుడు నేను (పకాశంగారితో 

ఇలా అన్నాను; “మన రాష్ట్రంలో జమీందారీ రె తులకు ఆక్యు పెన్నీ 

రైటు (సాగు హక గ్రా): ఆ హక్కును వారసత్వం (క్రింద పొంద 

గలిగే హక్కు, విక్రయించగలిగే హక్కు ఉండడంచేత 1008 

నుంచి కొంత స్థిమితం కలిగింది. అయితే, ముఖ్యమైన ఇబ్బంది 

సీటి విషయమైసదే. 

ఉనిట్రి. వనరులు___నదులు మొదలై నవి__జమీందారీ, (ప్రభుత్వా 

నివి, ఇనాముదారీ అనే మూడు రకాలె న భూముల గుండా (పవ 

హిసాయి, ఈ భూముల వి_స్టీర్హాన్నిబట్లి తగాదాలు 'హెచ్చినవి. అంతకు 

హేను పదహారు సంవత్సరాల క్రితం ఉర్లాము జమీందారీలో గల 

నీటి హక్కుల విషయమై వచ్చిన (ప్రిఏీ కౌన్సిల్ తీర్పువల్ల లేనిపోని 
చిక్కులు కలిగి, రై తులు బాధపడుతున్నారు. ఆతీర్సులో, నదికి 

రెండు (ప్రక్కల జమీందారీ భూములున్నట్ల యితే అంతనుటుకు 

జమీందారే నదికి స్వామి అన్నారు. ఆదే విధంగా ఇనాము భూము 

లున్న ట్ల యితే ఇనాముదారే నదీస్వామి అన్నారు. రెండు (పక్కల 

(ప్రభుత్వపు భూములు.___అం కే రైత్వారీ భూములు.ఉంపే ఆంత 
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మటుకు (ప్రభుత్వాన్ని నదిస్వామి అన్నారు. ఒక (ప్రక్క ఒకరు, 

దెండవ (ప్రక్క ఇంకొకరు భూస్వాములై శే నదీ గర్భంలో వారిరువు 

“రికి చెరి సగం స్వామిత్యం కలుగుతుందన్నారు 

మాట వరనకేమో- సేద్యపు హక్కులకు భంగం రాకుండా పైన 

చెప్పిన నదీస్వాములు నదులపై న వారికి కావలసిన కట్టడాలు కట్టుకో 

నచ్చన్నారు, అయితే, న్యాయశాస్త్ర (ప్రకారం ఈ కట్టడాలు కనే 

ముందు [క్రిరదా మీదా ఉన్న సదీస్వాముల అనుమతి పొందాలి. ఆ 

పొందడంలోనే కష్టాలన్నీ ఉండేవి. ఒకరికొకరు అనుమతించడానికి 

సంవత్సరాలు పమ్తేది. ఒక్కాక్క ప్పుడు ఎన్ని ఏళ్ళయినా అట్టి అను 

మతి వచ్చేది కాదు. 

“ఈ విషయంలో (ప్రభుత్వంవారు, జమీందారు, ఇనాముదారు. 

ఒకరి కొకరు తీసిపోకుండా ఉండెవారు. ఈ అనుభవం నాకు స్వయంగా 

కలిగింది. అందుచేత, నీటి సరఫూపై గల హక్కు_లు సంపూర్ణంగా 

శాసనం ద్యారా (ప్రభుత్వం తీసుకొంపేనే భూములకు, cl తులకు “సులు 

జరుగుతుంది. పెర్మనెంటు సెటిల్ మెంటు శాననాలలో నీటి హక్కు 

జమీందారులకు సంక్రమింపజేయలేదు. సంక్రమింపచేసిన ఆ హక్కులు 

(ప్రభుత్వం న్యాయరీత్యా తీసికొనే హక్కు. సర్వదా ఉన్నది.” 

ఈ విషయాలన్ని నేను (ప్రకాశంగారికి చెప్పగా ఆయన దాని 

కొర్ర బిల్లు తయారు చేయవలసిందని చెప్పారు. బిల్లు (డ్రాఫ్ట్ తయారీ 

మొదలు పెట్టేసరికి ఆనేక న్యాయ సందేహాలను (లా పాయింట్లు) రేవ 

దీళారు, ఇవన్నీ మొ త్తం పైన చర్చ చేయాలన్నారు. దీని కొక కమిటీ 

వెసి, దాని సిఫార్సు పె నడి స్టే బాగుంటుందన్నారు, రెవిన్యూ శాఖకు 

అప్పుడు సెక్రటరీ రామున్ని మేనోన్ అనే ఐ, పి, యస్. ఉద్యోగి. 

కమిటీ అనగానే ఆలస్యం తప్పదు. 

అయితేనేమిగాని, ఒక కమిటీ వేయడానికి (ప్రకాశంగారు ఒప్పు 

కొన్నారు. ఆ కమిటికి (ప్రశ్నావళి ఏర్పాటుచేసే విషయమై అనేక 
.. న్యాయ సమస్యలు సముద్ర తరంగాలవలె ఉద్భవించినవి. దానికి 

' కారణం 'దృష్టి భేదము. నేను చదువుకొన్నది హిందూ జ్యూరిస్ 

' 
/| 
i 
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స్పృడెన్స్. దాని (ప్రకారంగా, భూమి హక్కు రై తుది, ఉపరిభాగంలో 

దాని గర్భంలో అతని భూమి సరిమితి మధ్యగలదాని సర్వ సంపూర్ణ 
మెన హక్కు_ రైతుది రైతు రాబడిలో ఒక నిర్తీత భాగంపై నే ప్రభు 
త్వానికి హక్కుంది. కానీ, ఐ. సి యస్, ఉద్యోగులు చదుపుకొన్నది 
ఇంగ్నీషు జ్యూూరిస్ స్పృడెన్స్, దాని ప్రకారం భూమి హక్కు (ప్రభు 

త్వానిది. రైతుకు సన్ను చెల్లించి, దున్నుకొనెందుకు మాత్రమె 

హక్కు. కలదని దాని తాత్పర్యము. అందుచేత, (పశ్నలలో చాలా 

భాగం ఈ హక్కుల నిర్ణయం పై నే ఆధారపడి ఉండడంచేత మొదటి 
ప్రశ్నగా, “ఈ భూమి హక్కు జమీందారుదా? రె తుదా? మీ అభి 

(పాయం చెప్పవలసినిదని నేను (వాశాను, ఎందుకైనా మంచిదని 

(పకాశంగారికి ఈ (ప్రశ్నను గురించి చెప్పాను. అసలు ఉర్ణాము కేసు 
ఈ హక్కు పై సన ఆధారపడిందే కాబట్టి, " “అలాగే కాని”మ్మన్నారు. దాని 

పైన మిగిలిన అనుబంధ (ప్రశ్నలు, "నీటి వనరుల సౌకర్యాలు, కిస్తులు 

హెచ్చింపు తగ్గింపుల విషయాలు, జమీందారీలోగల కొండలు, "అడ 

వులు నీటి సరఫరా విషయాలు, జమీందారులకో రె తులకూ ఉన్న 

సామరస్య వై షమ్య సంబంధాలన్నీ పరిశీలించేందుకు శాసన సభ్యులు 
గల ఒక ఉప సంఘాన్ని నియమించడానికీ, వారి రిపోర్టు శాసన సభకు 

అందజేయవలసినడిగానూ శాసన సభలోను, శాసన "కుండలిలోను 

(ప్రకాశంగారు తీర్మానాన్ని (ప్రతిపాదించారు. నిబంధనల (ప్రకారం ఆ 

కమిటీ సభ్యుల పేర్లు, వారు పరిశీలించవలసిన విషయాల స్థూలమైన 
వివరాలు ఆ తీర్మానంలోనే ఉన్నవి. 

| ఈ ఉప సంఘం కొన్ని (పశ్నావచలను ప తీశల మూలంగా 

(పకటించి, రాష్ట్రంలో కొన్ని ముఖ్యమైన శేంద్రాలలో సాక్ష్యములు 

తీపికొని చర్చలు జరిపి, రిపోర్టు తయారుచేసి, దానిపై సంతకము 

చేయడానికి సహజంగానే కొంతకాలం పట్టినది, 1938 నవంబరులో 

ఈ రిపోర్టు శానన సభకు అందజేయడ మెనది. 1989 జనవరి, ఫి(బివరి 

నెలలలో" ఉభయ శాసన సభలు నివేదికను. అందుతో పొందుపరచిన 

బిల్లులను ఆమోదించడం జరిగింది. అయితే, దురదృష్టం కొద్ది అవి 



596 నా జీవిత యాత్ర+క్ష 

శాసన రూపంగా శానన సభ ముందుకు రావడానికి నోచుకోలేదు. ఆ 

విషయం కు పంగా చెవాను. 

3 
జమోందారి ఎంరై ల రమిటి నివేదిక 

ct (ప్రథమంగా, జమీందారీలకు సంబంధించిన తీర్మానాలు శానన 

సభలో (పతిపాదించి నపుడు కొంతమంది సభ్యులు అడ్డు పెట్టిన 

మాట వాస్తవము. అయితే, అని సంప్రదాయ రీత్యా పెట్టిన అభ్యంత 

_ రాలని భావించాము. కాని, రానురాను పరిశీలన సాక్ష్యసేకరణ జరుగు 

తున్న స సుయంలో ప్రేవీకౌన్సిల్ తీర్పులు ఏ ఏ పరిస్తితులను స్థిర పరిచాయో 

ఆ పర్తిసితులకు భిన్నంగా కమిటీవారు సేకరి స్తున్న సాక్ష్యం ఉన్నదని, 

అలా "జేయడం న్యాయవిరుద్దమని మొదలుగాగల వాదాలు షత్రికల 

మూలంగా బయలుపడి ఒక నూతన, వై షమ్యాత్మక మైన వాతావరణాన్ని 

కలిగించాయి, (పీవీ కౌన్సిల్ తిర్చుకు వ్యతిరేకంగా మనం శాననం 

చేయనచ్చునా-చేయరాదా అన్న ప్రశ్న, శానన సభలకు గల హక్కు 

లేమిటన్న ఓక ఉప (ప్రశ్న, దాని పైన శాసన సభ్యులకు గల విజ్ఞాన 

పరిమితులు మొదలుగాగల విషయాలన్నీ చదువుకొన్న పెద్దలు రచ్చ 

బండపైకి తీసుకు రావడం తటస్థించింది. గవర్నమెంట్. అవ్ ఇండియా 

ఆర్టు ముఖ్యమా? లేక (పజల హక్కు, అధికారం, సుఖ దుఃఖాలు 

అన్నవి - అనగా “| పజాస్వామ్యంి” ముఖ్యమా? అన్న మౌలిక సమస్య 

పరిష్కారం చేయవలసిన సమయం వచ్చింది. దీనితో, (పకాశ ౦గారికి 

ముఖ్యమం|త్రిగారు విముఖులయ్యారనే కింవదంతి శాసన సభలోను, 

వార షత్రికలలోను, క్ష బ్బులలోను (పబలింది. కమిటీ ఆరంభించిన 

నాలుగైదు నెలలకు (పసకాశంగారు, ముఖ్యమంతత్రిగారు పరస్పర సంభా 

షణలు మానుకున్నారనే మాటకూడా ఎక్కడబడితే అక్కడ చెప్పు 
కొంటూ వచ్చారు. మంతివర్షంలో కూడా మంతులు రెండు పక్షాలై 
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ఈ మాట వచ్చినప్పు డెల్లా ఎడముఖ౦ పెడముఖంగా ఉంటూ వచ్చారు. 

కమిటీలో ఒక జమీందారు సభ్యుడుగా ఉండేవారు. ఆయనకు సహాయంగా 
ఒక శాసన సభ సభ్యుడు (ముస్లిం లీగ్ఫు ఉండేవారు. చర్చలు ఎంత 

రహస్యంగా ఉంచినా అవి ఇంతో అంతో బయటకు వచ్చేవి. అలా 

వచ్చే వాటిలో సగమే సత్యముండెది, రః అర్ధ సత్యం : పూర్తి అసత్యం 

కన్న పమాదకరమన్న విషయం రుజువై ంది 

ఒకరోజు డ్రాప్లో జమీందార్ల ందరు దేశ (దోహు 

(Traitors) అని (వాశారు, దానిపైన నేను, “అంతమందీ చేశ 

(దోహులు ఎలా అపుతారు? మనమే కోరి విజయనగరం రాజాను 

'మెంబరుగా చేర్చుకున్నాం కదా అని, ఆ వాక్యం సవరి స్టే బాగుంటుం 

దనే ఉదేశంతో, (ప్రక్కన పెన్చిలుతో (వాశాను. (ప్రకాశంగారికి దాని 

వల్ల నా మీద చాలా ఆగహం కలిగింది. అప్పట్నుంచి డ్రాఫ్టలు పూర్తి రి 

అయ్యేవరకు నాకు పంపించడం మానివేశారు. ఆ కోపం తగ్గాక, ఆ 

విషయం ఆయనా, నేనూకూడా సట్టించుకో లేదు, 

లోపున కమిటీ కార్యదర్శిగా, 1786 దగ్గరనుంచి రెవిన్యూ 
శాఖ పనంట 'సెటిల్మెంటుకు సంబంధించిన పోక రికార్డులు, బోర్డ్ 

ఆఫ్ రెవిన్యూ తీర్పులు, (ప్రభుత్వపు ఆర్షర్హు, తీర్మానాలు, అంతకు 

పూర్వం జమీందాదీకి సంబంధించిన శాసనాలు, 'పెర్మనెంటు సెటి 

ల్మెంటుకు మూల మైన అన్ని కాగితాలు _ సేకరిస్తూ ఉంటే ఆ చర్య 

అంతా ఒక ఆధునిక మహాభారత మై, చూసేవారికీ వినేవారికీ మహి 

శ్చర్యం కలిగించింది. ఈ సంఘానికి (వకాశంగారు అధ్యక్షులు కావడం 

చేత, తమకు లాభం తప్పక కలుగుతుందని, కరాచీకార్యగెను తీర్మానం 

(ప్రకారం మధ్యవ ర్తులైన జమీందారులు పోతారనీ, జమీందారీ విధానం 

అంతం కాగలదనీ ర తులు ఆశ పడ్డారు. (పకాశంగారు. ఒకప్పుడు 

జమీందారుల తరఫున న్యాయవాదిగా ఉండడంచేత, న్యాయవాది గనుక 

(ప్రీవికౌన్సిలువంటి ఉన్నత న్యాయస్థానపు తీర్పులను గౌరవించే తీరుతో 

రని, సంఘంలో జస్తి ను పార్టీకి “చెందిన ఒక జమీందారు, వారికి 

బలంగా ముస్తింలీగువారు కూడా ఉండడంచేత పరిస్టితులు అంతగా విష 
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మించవనీ; అలా కాకపోయినా ముఖ్యమం త్రిగారు (ప్రకాశం గారికి విము 

ఖులు గనుక (పకాశంగారిని అడ్డవలసిన విధంగా అడ్డగలర నీ. జమీం 

దారులూ, వారి న్యాయవాదులూ, వారి మ్మితులూ, వారికి మీతులె న 

శాసన సభ సభ్యులూ చెప్పుకుంటూ ఉండేవారు. ఈ అధిపాయ భేద 
కలోలాలలో (పకాశంగారు మాతం తాను (హాయవలసిండి (వాను 

కొంటూ, మౌనదీక్ష వహించి, దూషణ భూషణలకు అతీళులై ఉండే 
వారు, 

అయితే, జమీందారులంతా కలసి పెద్ద ప్రయత్నం చేయడానికి 
తల పెట్టి, తమలో తాము చందాలుకూడా చేసికొని, శీ) కే. ఎమ్, మున్తీ 

గారిని “ఒక లక్షరూపాయల ఫీజుమీద తమ నలహాహారుగా నియమించి, 

వల్ల భాయ్ సపేలుగారి దగరకు తమ తరఫున విజ ప్రిచేయడానికి పంసిం 

చారు. శ్రీ) ముని కాం(గేను నీతి పకారం జమీందారీ పద్దతి రద్దు చేయ 
డానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళడం సమంజసం కాదని స్పేమంతా అభి పొయ 

పడ్డాము. ఎందుచేతనంటే -అ రోజులలో ఆయన అఖిల భారత 

కాం(గెసు వర్కింగ్, కమిటీలో సభ్యుడుగానూ కాం గెసుకు సన్ని 

హితుడుగాను ఉండేవాడు. 

ఈ లోపున రిపోర్టు పూర్తిచేయడం జరిగింది. కాని, మెంబర్లు 

అందరి సంతకాలు కావడానికి, _సకాశంగారు (వాసిన అధ్మిపాయాలతో 
ఏకీభవించేటటు చేయడానికి రెండు మూడుమారు అంతా సమావేశం 
కావలసి వచ్చింది. ఇందులో ముఖ్యంగా అభ్యంతరకరం అనిపించిన. 
విషయం- జమీందారీల రద్దుమాట అ'పే పెట్టి, పవథమంలో 1802 లో, 
అనగా పెర్కనెంటు సెటిల్మేంటు జరిగిన నాటి వి సి స్తులకు సి సి స్తురెట్లు అన్నీ 

తగించవలసినద ౦ డీ తర పూర్వుపతొలు వీమర్శచేసిన " ప్రకాశంగారి 

సిద్దాంతము, సిస్తులు హెచ్చు చే యువచ్చునా కూడదా అనే విషయం 

గురించి పెర్కనెంటు సెటిల్మెంటు అయిన తర్వాత రెండు మూడు 

పర్యాయాలు గవర్న మెంట్ బోరు ఆఫ్ రెవిన్యూవారు ఆలోచించారు. 

అయితే, కొన్ని భిన్నాభిప్రాయాలు కూడా ఏర్పడినవి. పేష్కష్ అనగా 
క జమీందారు ఏ పేటా (పభుత్వానికి చెలి ంచవలసిన మొ తం నిరయించే 
a గా —_ క 
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సందర్చంలోను, రై తుల దగ్గిర సిస్తులు "పెంచి వసూలు చేయవచ్చునా 

కూడదా అన్న విషయంలోను జమీందారులు మొదట్లో సవ్యమెన పద్ద 

తిలో వెళ్ళినట్లు కనిపించదు. ధనాశ చూపించి పెద్ద ఉద్యోగులను 
గవర్నరుతో సహా. తమకు అట్ట హక్కులు సం[కమించినవన్న వాదం 

బలపరచుకొనేలాగున వారు 'చేసికొన్నారు. రైతులలో ఆందోళన 
బయలుదేరింది. ఇది ఈస్టిండియా కంపెనీ డెరకర క తెలిసి ఈ 

విషయంగా రహస్యంగా పరిశీలించడానికి ఒక స సంఘాన్ని "వేయడం 

జరిగింది. ఆ పరిశీలన ఫలితంగా ఆనాటి చెన్నరాష్ట్ర గవర్నరును 

ఉదో్యోగంనుంచి తప్పించడంకూడా జరిగింది. 

ఇంతేకాక, మొదట్లో ఉన్న రెగ్యులేషన్స్ (శాసనాల) (ప్రకారం 

సిస్తులు హెచ్చించడానికి జమీందార్ల కు హక్కులేదు అనే విధి ఉండెను. 

దీనికి సంధించిన కాగితాలను (ప్రకాశంగారి ముందు సేకరించి పెట్టగా, 

ఆయన జమీందారీలను తక్షణం రద్దు చేయాలన్న (ప్రతిపాదనపై ఉన్న 

దృష్టి మరల్బుకొని, అన్ని జమీందారీలలో ఉన్న సిస్తు రేట్లు 1802 నాటి 

రేట్లకు దించివేయాలనే అభిప్రాయం గట్టిగా ఆయనకు కలిగినది. 
అయితే, 1858-1008 లలో చేసిన శాసనం ప్రకారంగా ఆనాటి రెట్లు 

స్థిర సరుపబడి, ఇరవై సంవత్సరాలకొకసారి దినుసుల ఖరీదులు జొ "స 

అయినట్ల యితే రూపాయకు రెండు అణాలు రెవిన్యూ కోర్టులో పిటీ 

షనులుచేసి హెచ్చు చేయించుకొనే హక్కు. ఇవ్వబడింది, “ఇలాంటి 

పరిస్థితులలో 1802 రెట్లు పునరుద్దరించడం ఎలాగన్న శంక మెంబర్హ కు 

కమిటీ సభ్యులకు, వ్య త్రిచేస్తూన్న లాయర్లకు కలిగింది. 1908 శాన 

నాలు తప్పయినట్టయితే వాటిని ఎందుకు సవరించకూడదు? రై తులకు 

మేలు ఎందుకు చేయకూడదు? అని _ప్రకాశంగార్ వాదన. 

ఎలాగా తే నేమి, కమిటీ సభ్యులలో కాం(గసు వారందరు = 

(ప్రకాశంగారు క కాక్క మిగతా అయిదుగురు, రిపోర్డును ఆమోదించి సంత 

కాలు పెట్టారు. జమీందారు మెంబరు, జస్టి స్పార్టీ మెంబరు, ముస్తి౦ 

నీగు మెంబరు ఇది కాదని వారి వ్యతి చేకతను ప్రత్యేకంగా వ్రాను 

కొన్నారు. 
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దీని తరువాత ఘటం ఇంకా విచిత్రంగా జరిగింది, కమిటీ 
రు 

మెంబర్హ సంత కాలయిన వెంటనే, రిపోర్లు పూర్తి దిగా అచ్చుకావడానికి 

పెము. చూచుకొని ఏదో తేదీని నిర్ణయించి, ఆ తేదీన శాసన సభలో 
నివేదిక అంద చేయడానికి నోటీనులను ఇవ్వడం జరిగింది. ఎజెండాలో 

ఈ విషయంకూడా అచ్చయింది. ఆ ఉదయం స్పీకరు సొంబమూ.ర్రి 

గారు నాకు చెలిఫోనుచెసి, తమను అర ంటుగా వచ్చి చూడమని 

చెప్పారు. నేను వెళ్ళగానే తమకు గవర్నరుకు జరిగిన సంభాషణ 
సారాంశం చెప్పారు. గవర్నరుగారు ఫోనుచేసి స్పికరును ఒకమారు 

కలుసుకోవాలన్నారు. స్పీకరు నాటి సెషను కాగానే కలుసుకుంటాననగా 

గవర్నరు అంతకుముందే కలునుకోవలె నన్నారట. వషయమెమని . 

స్పీకరు అడగగా, గవర్నరుగారు కమిటి రిపోర్టు శాసన సభకు ఆ 

రోజుకు అందజేయకుండా ఆ విషయం వాయిదా వేయరాదా అన్నారుట. 

కాని సృట్యూషనల్ గవర్నరు ఆయిన ఎర్ స్కాన్ (ప్రభువు ఆ విధంగా 

స్పీకరును కోరడం అన్నది చాలా అసందర్భము, అ మాట అలా 

ఉంచండి. ఆయన ఎందుకలా కోరారు? గనర్న మెంటువారు ముందుగా 

ఆలోచించకుండా, ఒక నిర్ణయానికి రాకుండా సభకు నివేదికను అంద 

జేయడం మంచిది కాదుకదా అన్నది గవర్నరు అభిప్రాయము, దాని 
మీద నాంబమూ ర్తిగారు మాట తప్పించి, గవర్నరు ముఖ్యమంత్రితో 

ఈ విషయం మాట్లాడారా అసి (ప్రశ్నించారట. గవర్నరు ఫోనులో నే 

నవ్వి, “అది మీరు. ఎలా కని పెట్టారని అడిగారట, దానిపైన సాంబ 

మూర్తిగారు గవర్నరు కోరినశ్తే. ముఖ్యమం త్రికూడా కోరి, తనకో 

అవే మాటలను అన్నట్లు గవర్నరుకు చెప్పారట. దానిపై తెలివైన 

న్యాయవాదులై న సాంబమూ ర్తిగారు ముఖ్యమంత్రి చెస్పినటు చేయ. 

కూడదా అని గవర్నరు అంజే, సాంబమూ ర్తిగారు___ఆది ఎంత 

మాత్రం వీలుపడదసీ, శాసన సభ నియమించిన సంఘం నివేదికను 

'శాసన సభకే అందజేయాలి కాని, గవర్నమెంటు కిచ్చే వీలులేదనీ, 

ఎజెండా పత్రికలలో వచ్చిన తరువాత దావాయి వేస్తే కొంసలు అంటు 
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కుంటాయనీ, అసలది ముఖ్యమంత్రిక మంచిది కాదన్నారుట. గవర్నరు 
సాంబమూ రిగ్రారు చెప్పినది బాగుందని అలాగే కానిమ్మన్నారుట. 

సాంబమూ ర్లిగారు ఈ విషయా లన్నీ నాతో చెప్పి, “నేను 
(ప్రకాశంగారి కింకా ఈ విషయాలు చెప్పలేదు. నీవు వెంటనే వెళ్ళి 

చెస్పిరా. నేను తర్వాత మాట్లాడుతాను” అని చెప్పారు. ముఖ్య 

మంత్రికి అంతకాలంగా (పకాళంగారితో మాటలు. లేకపోయినా, 

ఆనాడు స్వయంగా |ప్రకాశంగారి దగ్గరకు వెళ్ళి, నివేదికను ఆపుచేయ 

కూడదా అని అడిగినట్లూ, ఆయన ' దానిని సహజంగానే నిరాకరించి . 

నట్లూ నాకు తర్వాత తెలిసింది. వారు నిరాకరించిన తర్వాత స్పీకరును 

ఉపయోగించి నివేదికను ఆపడానికి యత్నించడం పార్లమెంటరీ విధా 
నానీకి అపకృతి. అంతకన్నా కూడా (ప్రజాస్వామ్యానికి హెచ్చు ఆప 

కృతి. ఈ విషయంలో గవర్నరుగారిని కూడా రంగంలోకి దించటం 

నేను (పకాశంగారి వద్దకు వెంటనే వెళ్ళి, సాంబమూ_ర్రిగారు 

చెప్పినదంతా యథాతథంగా చెప్పగా, ఆయన “అవునులే! ఈ దేశంలో 

అన్ని వ్యవహారాలూ తలక్రిందులుగా నే జరుగుతాయి!” అన్నారు. 

ఆ రోజున నివేదిక ఇచ్చినపుడే రాబోయే జనవరి 20 వ తేదీన 

శాసన సభలో దానిని చర్చించే సమయమని నిర్ణయం జరిగింది. ఇలా 

ఉంటూండగా, కొద్ది రోజులలో ప్రక్నో త తర సమయంలో ఈ కమిటీ. 

విషయం వచ్చింది. (ప్రక్నో త్తర సముమసులో (ప్రకాశంగారి తరపున 
నేనే. రెండు మూడు సమయాల్లో తస్ప, ఎప్పుడూ జవాబులు చెప్పడం 
జరిగేది. ఆ (ప్రశ్న వచ్చినపుడు, నేను దానికి జవాబుగా, రిపోర్టు శాసన 

సభకు అందించడ మైనదని, జనవరి 20 వ నాడు జరిగే “చర్చపె 

శాసన సభవారు చేసే తీర్మానాన్ని బట్టి శాసనం ఎప్పుడు ఎలా చేసేది 

తెలుస్తుంది అనీ అన్నాను, 

ముఖ్యమంథత్రిగారు వెంటనే నా చేయి. తట్టి, “అలా జవాబు 

చెప్పవద్దు. గవర్న మెంటువారు నిర్ణయిన్తారని చెప్పు,” ”* అన్నారు, 

ఇంతట్లో సప్పి మెంటరీగా అనుబంధ (ప్రశ్న వచ్చింది, నేను 
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తిరిగీ మొదట చెప్పిందే మరింత విపులంగా గట్టిగా చెప్పాను. ముఖ్య 

మం |తిగారికి కోపం, అనంతృ స్త కలిగినట్లు నారు కన్పించింది. 

తిరిగి ఆయన నాతో, ఈ మారు సప్టి మెంటరీ (ప్రశ్నకు జవా 
బులో మాట మార్చి తాను చెప్పినట్లు చెప్పవలసిందన్నారు. దానిపై 

నేను “మీరు మామూబుగా చేసే పద్దతిలో నిల్చొని ఆ జవాబు మీకో 

ఉచిత మని తో స్తే మార్చివేయండి,” “అన్నాను. 

నేను నిలిదింది (పకాశంగారి తరఫున గనుక, ముఖ్యమం త్రి 

గారు చొరవచేసి జవాబు మార్చరని నాకు లోపల ఒక విశ్వాసం ఉండే 

అలా చెప్పాను. ఆయన మరి మాట్లాడలేదు, అది అస్పటికి ఆగి 

పోలేదు. మరికొంత సే పయిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రిగారు చటుక్కున 
నావైపు పు తిరిగి, జవాబులు (పొసీడింగ్స్లో (అంటే _ శాసన సభలో 

జరిగే. ఉ లత్తర ప్రత్యు త తర్క, సంభాషణ, ఉసన్యాసముల యథాత థ మైన 

రిపోర్టు) సరిదిద్దవలసిందని చెప్పారు. నేను అలా కుదిరే వ్యవహారం 
కాదని నిష్కర్షగా, మర్యాదగా, మెల్లగా ఆయనకు చెప్పేసరికి ఆయన 

ఇంగ్లీషులో “యూ ఆర్ ఇన్ కారిజిబుల్” (you are 1ncorrigl- 
ble) అన్నారు. ఈ విషయాలు నేను (పకాశంగారికి చెప్పలేదు. అప్ప 

టికే ఇద్దరి మధ్య వె వై షమ్యూలు "హెచ్చుగా ఉన్నపుడు అగ్గిమీద గుగ్గిలం 

వేసినట్లు, ఈ విషయం చెప్పడం ఎందుకని నేను ఊరుకొన్నాను.. 

శాసన సభలో చర్చ వచ్చేనాటికి నివేదిక అంతా సభ్యులు చదివి 

ఉండడంవల్ల, జన బాహుళ్యానికి కూడా నివేదిక యథాతథంగా తెలి 

యడంవల్ల “వాతావరణంలో ఒక (బ్రహ్మాండమైన నవ్యత్వం ఆవిర్భ 

వించింది (పకాశంగారు కేవలం తాను పట్టిందే పట్లు అనే మనిషి అన్న 

అస(పథకూడా తగ్గింది, పాత రికార్తులు, పెర్మనెంటు సెటిల్మెంటు 

నాటి గవర్న మెంటు వాగ్దానాలు, వివాదాలు పరిష్కారం చేసే సమ 

యంలో లోగడ రెవిన్యూ మెంబర్లు ఇచ్చిన ఉపన్యాసభాగాలు అందరికీ 
తెలిసేసరికి, ఇదివరకు అభ్యంతరం 'పెడుతున్నవారి సానుభూతి చాల 

మటుకు (ప్రకాళంగారియెడల దినదినాభివృద్దిగా పెరిగింది. శాసన సభలో 
“ఈ నివేదిక చర్చ జరిగే జనవరి 20 వ తేదీ ఒక సర్వదినంవలె కన్పిం 
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చింది. అన్ని జిల్లాల్లో ంచి జమీందారీ రైతులు గుంపులు గుంపులుగా 

చెన్నపట్నం చేరుకున్నారు. చర్చ ఆరంభించడానికి రెండుగంటల 

ముండే సభామందిరపు ఆనరణమంతా వారితో నిండిపోయింది. 

శాసన సభా. విశపాలు 

నం౦త్రివ్గం ఏర్పాటయిన తర్వాత మొదటి శాసన సభా కార్య 

(క్రమప్పు ఉదంతాలు ఇక్కడ కొంచెం (వ్రానాను, 1935 గవర్న 

మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆక్టు ననుసరించి శాసన సభ వి _స్ఫృుత మెంది. 

ఫోర్డు సెంటు జార్జిలో అప్పటి నరకూ ఉన్న శాసన సభా భవనం విసృత 

మెన శాసన సభకు సరిపోదు గనుక, కొ తగా పెద్ద భవనం ఒకటి 

కోటకు దక్షిణంగా ఉన్న ఐలెండుగౌండు అనే పెద్ద మెదానంలో 
తూర్పు భాగాన నిర్మించడానికి అప్పుడు (ప్రభుత్వంవారు ఏర్పాటు 

చేశారు. ఆ భవనానికి ప్లానులు, డిజై నులు తయారుచేయడానికి కొన్ని 

లకల రూపాయలు ఫీజుగా ఎవరో ఆర్కి_ టిక్టలకు ఇవ్వడం కూడా 

జరిగింది. కాని కాం(గను (ప్రభుత్వం ఏర్పాటయిన తర్వాత, ఐలెండ్ = 

(గౌండును రాయి, సున్నం కట్టడాలతో నింపివేయడం ఇష్షంలేక, ఈ 
శాసన సభను తాత్కాలికంగా సెనేట్ హోలు అనే భవనంలో నడప 

డానికి ఏర్పాటు జరిగింది, ఫోర్టుసెంటుజార్షికి దక్షిణంగా కూవమ్ నది 

ఉంది. అప్పట్లో కూవం ఒడ్డున "క వ్ హవుస్ అనే భవనం ఉండేది. 

అది ఇప్పుడు మద్రాను యూనివర్శీటీ లై (బ్రరీగా పునర్నిర్మింపబడింది* 

దానికి దక్షిణంగా పెద్ద మెదానంలో (ఇప్పటి యూనివర్శిటీకి సంబంధిం 

చిన నిర్మాణాలు అస్పట్లో లేవు.) పెద్ద. పెద్ద గుమ్మాలతో సెనేట్ 

హాోలుంది, యూనివర్శిటీలో పాసయిన వారికి డిగలు ఇవ్యడానికి 

ఆ హాలు నిర్మింపబడి ఉండెను. ఆ హాలు మేడ పై భాగంలో శాసన 

సభ ఆఫీసులు దాని భూగర్చు భాగంలో శాసన సభ (గంధాలయం 
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'సెిటుకొ నేందుకు కూడా అవకాశం ఉండేది. శానన సభకు కావలసిన 
డు 

ఏర్పాటు చేశారు. 

గవర్నరులు "కేవలం కాన్టి ఫట్యూషనర్ గవర్నర్లుగానే ఉంటా 

మని మాట ఇచ్చిన తరువాత కాం(గసు ముం త్రివర్గాలు ఏర్పడినట్లు 

లోగడ వ్రాసయున్నాను. 

శాసన సభ [ప్రథమ సమావేశము 

147-287 న సెనేటు హవుసులో శాసన నభా సమావేశం జరి 
గింది. ఆ మరునాడు (శ్రీ బులును సాంబమూ ర్తిగారిని స్పీకరుగా ఎన్ను 

కొనడం జరిగింది, ఇదివరకు (వ్రాపిన గవర్నమెంటు తీర్మానాలతో 

బాటు మరొక ముఖ్యవిషయం చెప్పవలసి ఉంది. 81.68.97 న, అంపే 

ఉద్యోగ స్వీకరణ అయిన నెలా పదిహేను రోజులలో శాసన నభలో 

భారత దేశానికి స్వాతంత్ర్య (ప్రాతిపదికపైన సంవిధానము (Consti- 

tution) తయారు చెయడానికి కాన్ట్సిట్యుయెంట్ అసెంబ్లీ (సం 

విధాన సభ ఏర్పాటు చేయవలసిందని టిటిమ గవర్న మెంటును 

కోరడం ఆ తీర్మానపు సారాంశము. 1946 వరకు ఈ అసెంబ్లీ రాలేదు, 

అది వేరే విషయము. 

వందేమాతరం ప్రార్ధనతో సభారంభం 

15 వ తేదీన స్పీకరుగా ఎన్నికయిన వెంటనే సాంబమూ ర్రిగారు 
సభ్యులకు తన కృతజ్ఞతను రెండే రెండు చిన్న వాక్యములలో ఇ చెప్పి, 

సభ్యులలో ఒకరై న శి శ్రీమతి లక్ష్మీశంకరయ్యర్ గారిని “వందేమాతరం” 

పాడమని ఆదేశించారు. సభ్యులందరు లేచి నిల్చున్నారు. జస్టిస్పార్టీ 

వారు, ముస్తిం లీగ్ వారు కూడా ఆ రోజున సందేప గోభ్యంతర "భావాలు 

చూపకుండా లేచి నిలుచున్నారు. అయితే, రానురాను కాంగెస్వారు 

తమ జాతీయ గీతం (క్రింద పాడుతూ ఉన్న గితం పాడినప్పుడు తాము 

నిలిచినట్లయితే తమ పార్టీ గౌరవానికి లోటు కలుగుతుందనే భావం 

ఒకటి వారిలో వారే అంకురింపజేసికొని, దానిని కాంగెను ఏద్వేషం 

అనే విషంతో తడిపి, వ్యతిరేకత అనే ఒక చిన్న మొక్కను తమ 
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హృదయాలలో పంచుకొన్నారు, ఒక రోజు సభలో దైర్యం తెచ్చు 

కాని ఈ (వార్ధనకు అభ్యంతరం చెప్పారు. కాం|గనుకు వ్యతిరేక 
మెన పతికల వారా ఉప్పు అందుకొని, వారికి తోచినటు వారు a 

' ళా 

వాయడం మొదలు పెట్టారు. చివరకు సాంబమూ రిగాగు శానన సభ 

ఆరంభం కావడానికి ఐదు నిముషాల ముందువచ్చి, “ఇష్ట మున్న 
వారు పాల్గొనవచ్చు; లేనివారు వద్దు, "” అనే ఒక ఏర్పాటు కూడా 

చేశారు. ఇది అక్కడితో ఆగిపోయిందని మేము అనుకొన్నాము, 
కొంచెం లొంగుబాటు కనిపి గే ఇ ఎదురు పక్షంవారు ఊరుకోరు గద! 
ఆ గీతం శాసన నభా మందిరంలోనే పాడకూడదని అభ్యంతర పెట్టారు, 

దానిపైన నాంబమూ ర్లిగారు సర్వమత సామరస్యంగా ఉందే ఒక 

(ప్రార్దన తామే [వాసి ఒక రోజున సభా పారంభంలో చదివారు. 
అది ఇది; 

“అనంత మై నర్వశ కీ కీమంత మైన ఓ దేవా! చెన్నరాష్ట్ర 
ప్రజా ప్రతినిధులమైన మేము శానన సభయందు సమావేశ మే, 

నిండు మనములతో (వార్జించు చున్నాము. మా హృదయముల 
నుండి రా గద్వేషములు “అంతరించు గాక! మా మనస్సులు 

సర్వ జనోసయోగకరమెన సిద్ధాంతములను చేయుటయందు 

నిమగ్నమై ఉండుగాక! తద్వ్యతిరి క్ర భావములు మాకు 
రాకుండా ఉండుగాక! మేము నిర్మించు శాసనములు, మేము 
ఆమోదించు తీర్మానములు కాన యు క్రములై, హేతు సమ 
ర్హములై యుండుగాక! సత్యమును, “న్యాయమును వాటికి 
ఆధారములగు గాక! అవి (ప్రజల ఆరోగ్య సౌభాగ్యములను 

వృద్దిపర చుగాక! మాతృ దేశ సేవయందు మా బుద్ది సర మై 

యుండి, శాంతి, స్వాతం(త్య సంపాదనకు మా సర్వళ్కః కులు 
వినియోగమగు గాక! ఓం శాంతిః శౌంతి. శాంతిః,” 

సభ్యులంతా విధిగా నిల్చుచున్నారే కాని, ఎదురు పకంవారు 

ఆదికూడా కాంగెస్వారికి లొంగిపోయినట్లు అయిందని తిరిగి కొంత ' 
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ఆవేశం తెచ్చుకొన్నారు. వారు తర్వాత ముఖ్యమంతి గారిని కలుసు 

కొని ఏమైనా ఈ (ప్రార్థనను శాసన సభలో అపివేయాలని ఆయనను 

ఎలాగో ఇ "మె త్రబరిచారు. ఒక రోజున ఆయన ముందుగా సాంబమూ ర్తి 

గారి గదిలోకి సోయి, ఆయనకు నచ్చజెప్పి = శాసన నభరో లేచి, 

పార్గన చేయడ మన్నది సర్వమత సమ్మతమయిన దయినా, చారి 

త్రకమెన పరిస్తితు లవల్ల ఆ విషయమై అపోహలు వచ్చినవి గనుక 

దానిని స్ బిరమింపజేయవలసినదని స్పీకరుగారిని తాము కోరినట్టు, ఆయన 

అంగీకరించినట్లు ఓర సైట్ మెంటు చేశారు. ఆ సేట్ మెంటు పెన 

కూడా ఏదో క్ కొంత చర్చ చేద్దామని, ఒకప్పుడు కాం[గెనులో ఉండి, 

తర్వాత ముస్లిం లీగులో చేరిన అమీత్ఖాన్ లేచేసరికి స్పీకరుగారు, 
“ఈ విషయం ఇంతటి సరి; మరి ఎవరికీ ఏమీ మాట్లాడడానికిలేదు” 

అని నిస్సందేహంగా చెప్పడంతో ఈ (ప్రార్థన సమస్య తీరిపోయింది. 

ఇంగ్లీషు పార్ల మెంటులో మాత్రం కామన్సుసభ ఆరంభ నము. 

యానికి ఆరు నిముషోలు ముందు అంతా. చేరి (ప్రార్దన జరిపిన తరు 

వాతనే, మిగిలిన కార్యక్రమం _పారంభిసారు. ఇదీ వారికి ఏడువందల 
ఏండ్లనుంచి ఏ అవాంతరం లేకుండా సాగుతూన్న సంపదడాయము. 

మన | దేశంలో స్వాతంత్యం పొందే ముందు సాంబమూ ర్తిగారు 

ఒక్కు-రె ఈ సం(పదాయం నెలకొల్పడానికి యత్నించారు. అయితే, 

అది పైన చెప్పిన విధంగా ముగిసి పోయింది. స్వాతం(త్యం 

వచ్చిన తర్వాత ఈ (ప్రసక్తి ఎప్పుడూ ఏ శాసన సభలో కాని, పార్ల 

మెంటులో కానీ ఎవరూ తేలేదు, తెచ్చినా, సాగుతుందని నాకు తోచదు. 

సాంబమూ ర్రిగారి కొ త్త పవతులు 
డు 

జమీందారీ బిల్లు తరువాతి చర్విత కొంచెం సూచిస్తాను. ఈ 

విల్లు విషయమై దేశంలో (ప్రబలిన వాతావరణం విషయమై లోగడ 
కోంత సూచించాను, బిల్లు చర్చకువచ్చే రోజున సెనేట్ హవుస్ 

 ఆవరణమంతా (ప్రజలతో | కిటకిట లాడుతూంది. ఇంతేకాక, సభా కార్య 

న ad esc ag) 

క్రమం చూడడానికి పాసులు అడిగేవారి సంఖ్యకూడా చాలా హెచ్చు. 
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అయిపోయింది. (పేక్షకులు కరార్చు నేందుకున్న సలం సరిమిత మెంది. 

ఇదంతా చూచి, సాంబమూ ర్రిగారు కొన్ని లౌడ్ స్పీకర్లు తెప్పించి 

అవరణలో ఏర్పాటుచేశారు. ఇది పార్గ మెంటరీ కార్యక్రమానికి చాల 
వింత అయిన విధానము, (పెకీకులు లోపలకు రావడానికి పానులు 

కావాలనే నిబంధన లున్నాయి కౌని, బయట ఉండి వినడానికిగాని, అలా 

నినేటందుకు వీరా ఎటు చేయడానికిగాని వ్యతి రేక మైన నిబంధన లేమీ 

“ కనిపించలేదు... ఇంతేకాక, సాంబమూ ర్రిగారు (ప్రజల కీ మాతం 

సౌకర్యం కలుగజే స్తుండగా ఎవరైనా అడ్డువసే (పపలంతా ఊరు 

కుంటారా? ఇంతేకాక, అమే అవకాశాలు లేని రెవిన్యూ శాఖకు 
మం(తియె (ప్రకాశంగారు ఒక విప్ణవాత్మకమైన నినాదంగల నివేదిక 
(పజల పరంగా శాసన సభకు అందజేసే నమయంలో వారు చెప్పే 

మాటలు వినడానికి కయినా వీలులేకుండా చేస్తే, ఇదేం శాసన నభ 

అని (ప్రజలు వచ్చి మీద పడిపోతారేమో అన్నంతగా వాతావరణం 

ఉండడంవల్ల ఎవరికి తోచిన ఆభిప్రాయాలు వారు తమ మనసుల్లో నే 
అణచుకుని, మాట్లాడక ఊరుకున్నారు. 

ప్రకాశంగారు చర్చ ఆరంభించడానికి లేచి నిలబడేసరికి శానన 
సభలో గట్టిగా, నిర్విరామంగా చప్పట్లు ఆరంభమయ్యాయి. స్పీకరు 
గారు చప్పట్లు కొట్టడం కూడదని. చెప్పారు. దాంతో సభ నిళ్శబ్ద 
మయింది, ప్రకాశంగారు మాట్లాడడం ఆర ౦భీం చినస్సు డెప్పుడూ 

మంద్రమైన కంఠంతో మాటకు, మాటకు మధ్య కొంచెం ఎక్కువ 
విరామంతో మాట్లాడడం అలవాటు. అది ఉసన్వాస (వారంభదళ అన్న 

మాట. ఆయన రోజుకు వెయ్యి రూపాయల చొప్పున దినవారీ ఫీజు 
పుచ్చుకుని "హైక్ కోర్టులో (పాక్తిను చేస్తున్న రోజుల్లోకూడా ఆయన 
వాగె గ వైఖరి అదే. "రానురాను ఉపన్యాసం వేగం అందుకొ నేది. ఆ 

రోజున ఆయన ఉపన్యాసం ఇలా (ప్రారంభించారు : 

“అధ్యడ! ఈ విధాన సభవారు నియమించిన ఉపసంఘం 

పకొన రెండు నెలల కిందట నేను ఆ సంఘం నివేదికను మీకు 
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సమర్పించాను. ఈ కమిటీ చర్చించిన విషయం - భూస్వొము 
లకూ, రై తులకూ. మధ్య ఉన్న, ఉండవలసిన సంబంధాలను 

గురించినది. మా నివేదికను ఈ నభవారికి కొంత ఆలస్యంగా 

అందజేసినందుకు నేను సఏఎజాయిష్షి చెప్పవలసిఉంది. ఈ నివే 

దక తయారుకావడానికి దాదాప 15 మాసములు పట్టింది, 

మేము ఈ రాజధానిలో ఉ తరభాగంలో రెండు కేంద్రాలలోను, 

దకిణభాగంలో రెండు కేందాలలోను, రాజధాని నగరమయిన 

చెన్నపట్నమందునూ, సాక్ష్యాలు "సేకరించితిమి. సాక్ష్య మిచ్చు 

టకు వచ్చిన సాకులందరి సాక్ష్యములను [వ్రాసుకొన్నాము, 

వారు దాఖలు చేసిన కాగితములను అందుకున్నాము, ఇది జరి 

గిన రావ ఉపసంఘం సభ్యుల ఏలునుబట్టి మా సమావేశాలు 

సేందుకు కొంత కాలం పట్టింది, మేము ఒక్క రోజుకూడా 

"a చేయలేదు. ఇతర కార్యాలకు భంగం లేకుండా ఈ ఉప 

సంఘం పని శ్రద్దగా నడిపినాము పరిశీలనా సమయంలో అనేక 

వ్యాఖ్యలు... ముఖ్యంగా మేము ఆలస్యం చేసితిమన్న_వ్యాఖ్యలు 

కూడా.___వచ్చినవన్న ఏ షయం నాకు గుర్పున్నది. అయితే, 

అటువంటివాటిని సట్టించుకోక "మెము మా కార్యక్రమాన్ని 

పూ  ర్రిచేసుకున్నాము.. అధ్యతా! మరొక విషయం చెప్పాలి. 

మా నివేదికను శాననసభకు అండజే సేముందు, కొందరు తమకూ 

తమ హక్కులకూ భంగం వాటిల్లుననే భయంతో దీనిని రహ 
స్యంగా ఉంచివలసి :దంటూ, అలా ఉంచేటందుకు (ప్రయా 

త్నాలు చేసినారు. వారి ఆ యత్నాలు ఫలించలేదు. నిబంధ 

నల (ప్రకారం శాసన సభా కార్యదర్శీగారికి సూచించిన ఒక తేదీ 

నాడు నివేదికను శాసనసభ కందజేసామని నోటీసులు ఇచ్చాము. 

ఆ (పకారంగానే వాటిని అందజేశాము-” 

అని మెల్లిగా (ప్రారంభించి మూడు రోజులబాటు నివేదికలోని | 
. అంశాలను సహేతుకంగా, ఉ(దేకంలెని మాటలతో, వినేవారికి కీ 

ఉద్రేకం కల్లించేటట్లు మాట్లాడగా, సభలో కానన సభ్యుల అందరి | 
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ముఖాలలో పోయే జమీండారీలకోసం మనకెందుకీబాధ అన్న భావం కల్లి 

నటు నాకు కనిపించింది. కాగా; ఈ ఉపన్యాసపు (ప్రభావం ముఖ్యమంత్రి 

గోరీమీద ఎలా పడిందో మనం ముఖ్యంగా చూడాలి. శాసన సభా కార్య 
(కమంనరకు ఆయన అవునండి అవును, కాదంపే కాదు అన్న 

నిషయం మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. 

రెండురోజులు చర్చ జరిగిన తర్వాత ఎవరూ అనుకోకుండా 

ముఖ్యమం(తి రాజాజీ లేచి, మాట్లాడనారంభించేసరికి యావన్మంది 

సభ్యులు ముగ్గులె పోయారు, అందరూ (పకాశంగారి అభిప్రాయానికి 

ఆయన ఎంతవ్యతిరేకంగా ఉంటాడని అనుకున్నారో, అంత సుముఖంగా 

మాట్లాడారు. (ప్రకాశంగారు మితవాది అనీ, తానే విప్ప వవాది అనీ 

నలుగురూ అనుకొనే విధంగా మాట్లాడి. భూమిపై హక్కు రై రె తుదే 
నని, సిస్తులు హెచ్చించడానికి జమీందార్ల కో హక్కు లేదని మొదలు 

గాగల (ప్రకాశం కమిటీ శిఫార్చులను, “” అందులో ఉన్న భాషకన్న 

పటుత్వ మైన భాషతో మాట్లాడి బలపరిచారు. దీనివల్ల శాసన సభలో. 

ఒక సామరస్య సూచకమైన వాతావరణం ఏర్పడింది. నివేదిక, నివే 

దికతోబాటు సొందుపరచిన బిల్లులు శాసన సభ ఆమోదించి, వాటి 

[పకారం శాసనం (ప్రవేశ పెట్టాలని తీర్మానం అంగీకరింసబడింది, 

రి 
జసింందారిల రద్దు బిల్లు : 

శాసన సభల్ చర్చలు 

అయితే, ఈ బిల్లుకు వచ్చిన అడ్డంకులు అప్పటితో ఆగిపోలేదు. 

(పభుత్వం కార్యనిబంధనల (వకారం బిల్లులో ఉన్న (ప్రతి కాజు 

(ఖండము) ౧ యొక్క భాష, ఉదెశము, పొందిక సంబంధించి నచివా 

లయంలో ఆ బిల్లుకు సంబంధించిన శాఖవారు తమ వ్యాఖ్య (వ్రాయాలి. 

ఆ విషయానికి సంబంధించిన ఇతర (పభుత్వ శాఖలు, ఈ ఫైలు 
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వెళ్ళిన సిదప వారి వ్యాఖ్యకూడా పొందుపర్చాలి. వాటిపైన న్యాయ 
శాఖ, సచివాలయంవారు తమ వ్యాఖ్యానం ఖండ ఖండానికి (ప్రత్యేకంగా 
(వ్రాయాలి. ఇటునంటి వ్యాఖ్యానాలు అయిన పిదప మం[తిమండలిలో 
గల మంత్రులలో జూనియర్ అయిన మంతి మొదట తన వ్యాఖ్య 
(వాయాలి, 

అలాగు ఉత్రరొ తరా సీనియారిటిని బట్ట మంతులు తమ 
వ్యాఖ్యానాన్ని (వ్రాయాలి, ఆ పిమ్మట ముఖ్యమం త్రిగారికి ఫైలు చేరు 
తుంది. వారి వ్యాఖ్యలు (వాసిన సిమ్మట సంపూర్ణ మైన ఆ వ్యాఖ్యాన 
(గంథమంతా బిల్లుకు సంబంధించిన మంతిగారిక్సి వస్తుంది, వ్యాఖ్యలు 
అనగానే (పతి ఖండంసెన (ప్రతి వ్యక్తీ ఏదో వాసారని భావించ 
నక్కరలేదు. అలాగున (వాయరు. తమకు ముఖ్యమనిపించిన అంకం 
ఏదైనా ఉంటే. చేర్చో, మార్చో (వానారు. లేకపోత్తే పొడి అక్ష 
రాలతో అంగీశార సూచకంగా సంతకం చేస్తారు. (ప్రకాశంగారి నివేది 
కలో మూడు బిల్లులున్న వి. అందుచేత ఈ వ్యాఖ్యాన (క్రమం మరీ 
ఆలస్యమైంది. మంత్రిమండలిలో ఒకరిద్దరు జొనియరు వంతుల 
చేతులలోనే ఫలు నడవక వారి ఆఫీను బల్లలపై నే యోగ న్మిదలో 
ఉండేది, 

గిరిగారు మినహాయి స్తే, తక్కినవారు వ్యతి రేక వ్యాఖ్యలే (వాసి 
నట్లు నాకు జ్ఞాపకము. ఈ సంబంధ మైన రికార్డులు, పాత బి, ఓ లు 
మన ఆంధ (ప్రభుత్వానికి నేటిదాకా అందకపోవడం చేత ఈ విషయం 
ఇంతకన్న వివరంగా (వాసే వీలులేక పోయింది. 

చివరకు 1999 శెస్టంబరులో యుద (ప్రకటనకు విరుదంగా 
డా 

ని 

మం(తవర్గం రాజీనామా చేసే నాటిడాకా, ముఖ్యమంత్రిగారి వ్యాఖ్యతో 
ఆ ఫెలు (పకాశంగారికి చేరలేదు. పకాళంగారికి ఈ ఆలస్యంతో 
శాసన సభలో తనను బలపరిచిన నాడు ముఖ్యమంత్రిపై కలిగిన కృత 
జకా సంతోషములు సంపూర్ణంగా నాశనం కావడమేగాక, ముఖ్య 
మం(తితో యధాలాపముగా ఇసష్టాగోష్టి ఎవరు చేసినా వారందరూ ఆల 
స్యానికి కారకులే నన్న చికాకు కలిగింది. అయితే (పకాశంగారు సహ . 
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జంగా గాంధీర్యంగల వ్యకి కిగనుక, కొందరే ఆ విషయం కని పెట్టగలిగి 

నారు. దీనికి తోడు ఆ పెలుమీద ఆమోద సంతకం తాను పెళ్తేముందు 

వల్లభభాయి పపేలుగారితో సం(పతింపుచేయాలని ఆయన అనుకున్నట్లూ, 

ఒకమారు ఆ పై లుతనతోబాటుగ బొంబాయి పట్టుకు వెళ్ళినట్టు ఒక వదంతి 

బయలుదేరిన (ప్రకాశం గారి కోపతాపాలు మరింత హెచ్చినవి. 

ఇదిగాక, ఇంకా మరొకటి కూడా సచివాలయంలో జరిగింది. 

(సకాశంగారి నివేదికలో గల )ఫార్సులకు ఉండగల అభ్యంతరాలను 

గూర్చి రెవిన్యూశాఖ ఉద్యోగి ఒకరు ఒక వ్యాఖ్య (వాయడం జరిగింది, 

బిల్లులోని ఖండ ఖండముల మీద శాఖవారు (వ్రాసిన వ్యాఖ్య సంపుటివలె 

ఆ వ్యాఖ్యలు కనిపించినాయి. శానన సభ నివేదిక భాగంగా ఆమోదిం 

చిన బిల్లుపైని ఎటువంటి వ్యాఖ్యానాలు చేయగూడదని, అట్లా చేయవల. 

సిందని "ఎవరై నా తనకు తెలియకుండా అదే? స్తే అని (దోహవ్చాయ 

గల కార్యమని (పకాశంగారి అవి, సాయము, "మంత్రి మండలి బిల్లును 

అంగీకరి స్తే ఈ వ్యాఖ్యలు నిర్వీర్య మెపోతాయి. విల్లును మం(త్రిమ౦ండలి 

అంగికరించకపోతే ఈ వ్యాఖ్యలకు అర్హం తేకుండా పోశుంది. అయినా, 

మొ త్తం మీద శాసన సభలో ఆ మోదింపబడిన తరువాత ఈ సందిగ్ల 

పరిస్తీతులలో నే (పకాశంగారి నివేసికకు సంబంధించిన కాగితాలు ఎనిమిది 

నెలలు అలాగే పడి ఉండడం జరిగింది. 

1946 లో _ప్రకాశంగారు ముఖ్యమం తతి అయినప్పుడు, మిగిలిన 

(పజోకార యోగ్యమైన కార్యక్రమం చాలా జరిగింది, కాని యూ 

బిల్లులు శాసన సభ ముందుకు తెచ్చుకొనే అవకాశం బేకపోయినది. 

1047లో స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత్ సెక్రటరీ ఆఫ్ సైట్ 

ఫర్ ఇండియా అడ్డంకి కూడా పోవడంవల్ల అప్పటి గవర్నమెంటులో 

మంతి అయిన కళా వెంకటరావు ద్యారా, జమీందారీలో శిస్తుల 

తగ్గింపు బిల్లు, జమీందారీ రద్దు బిల్లు పాసు చేయించడం జరిగింది. 

అయితే, హరు పకాళంగారి అభిపొొయాలు పూర్తిగా ఒప్పుకోక 

పోవడంనల్ల ఒక ముఖ్యమెన భేదం కలిగింది. జమీందారీల లో 1802 

నాడు అమలులో ఉన్న సిస్తులు అమలు సరచవలెనని ప్రకాశ ౦గారి 
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నివేదిక. వెంకటరావుగారి బిల్లులో, ప్రక్క నున్న ఇప్పటి రైత్వారీ, 

భూమిరేటు ఏదో ఆ రేటు ప్రకారం సి స్తులు ఏర్పాటు రౌవౌలసి పత్రి | 

పాదింప బడింది. చెన్నరాష్ట్రపు దక్షిణ భాగంలోని కొందరు జమీం ' 

దారులు శాస్రీయముగా నడచుకొన్న కారణంచేత పెర్మనెంట్ 'సెటి 

ల్మెంటునాటి రేశ్తే ఆ నాడు అమలులో ఉండడముచేత _పక్కభూముల 
రె త్వారీ రేట్ల సూత్రం వారు ఇవ్వవలసిన సిస్తులను పెంచింది, 

ఈ "6 రె త్వారీ సెటిల్మెంట్ అన్నది 1823 నాటికి పూర్తి ది ఆయింది. జమీం * 

దారీ శిస్తుల కన్న ఆ కాలంలో రె త్వారీ సిస్తులు కొంచెం ఎక్కువగా 

ఉండేవి. తర్వాత [క మెణా రెండు మూడు పర్యాయాలు సీస్తులు 

హెచ్చింప బడినవి. ఆ కారణంచేత పైన చెప్పిన వ్యత్యాసం కొన్ని 

చోట్ల కలిగింది. అందుచేతే (పకాశంగారు శాసన సభలో, కళా! 

వెంకటరావుగారు పెట్టిన బిల్లు చర్చింపబడే ముందు ఇది సిసుల, 
వాణి 

'హెచ్లిం్ళ విలు; తగొంపు ఖీలుకాదు” అని వ్యాఖ్యానించారు. 
™ ౧ ౧ గా 

పరిణాలనా విధానము- 

ముఖ్యమం(తికో తలపట్లు . 
ae 

(సక్లాశంగారి దృక్పథం రాజాజీ దృక్పథంకన్న భిన్నం కావడం 
చేత చిల్లర మల్లర గా ఏవో సుడిగాలు లెప్పటిక ప్పుడు వీస్తూండేవి, 

రాజాజీ, (పకాశంగారల దృక్పదాలలో ని భేదాలను పోలీసుశాఖ విష 

యంలో వారి అధి ప్రాయాలబటి నిర యించవచ్చు. 
యు ta . 

రాజాబీకి పోలీసుళాఖపై అమిత మెన నమ్మకము. దాన్ని. 

నమ్మకపోతే రాజ్యం నడవదని వారి దృక్పథము, కాని, ఆ దృక్పథం ' 

తస్పు చేసినప్పటికీ పోలీసు ఉద్యోగులను ఏమి అనరాదన్నంతదూరం 

: వెళ్ళేది. 1992 నత్యాగహంలో, ఒక బహిరంగ సభలో వేదికపై. 
a నున్న మహర్షి బులుసు సాంబమూ రిగారిని, ఆయన స్మృతి తప్పి 
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రక్తం మడుగునో వడిపోయేంత వరకు లాటిలతో కొట్టించిన “డప్పుల 

సుబ్బారావు” అనే పోలీస్ ఉద్యోగికి, ఆంధ్ర కొంగెసువా రందరూ 

అడ్డుతున్నా వినక ఒక గొరవస్థానం, ఇంగ్ల ండు (ప్రయాణం రాజాజీ 

కల్పించారు రాజాజీ మంత్రివర్గంలోని డాక్షర్ సుబ్బరాయన్ అనే 

మంత్రి - కోయంబత్తూరులో ఉపన్యసిసున్న సమయంలో, (పేకక 

బాహుళ్యం హెచ్చయి, ఒకచోట అల్లరిగా ఉండగా పోలీసు జవానులు 

లాటీలతో (ప్రజలను (త్రోయడాన్ని వేడికనుంచి చూచిన ఆ మంత్రి 

కాం(గెస్ మంత్రివర్గం ఏర్పామెన కాలంలోకూడా పోలీసు లా విధంగా ' 

(ప్రవ ర్థించరాదని వారిని గట్టిగా మందలించారు. పోలీసు శాఖ ఆ 

రోజులలో రాజాజీ చేతులలో ఉండేది. తెల్ల వారేసరికి సుబ్బరాయన్ 

గారు చెన్నపట్నం తిరిగి వచ్చారు. పత్రికలలో ఆయన ఉపన్యాసం 

అ౦తా వేయలేదుగాని, పోలీసువారిని ఖండించిన భాగం మాతం పెద్ద 

అక్షరాలతో వేయడం జరిగింది. 8 గంటల వేళ సుబ్బరాయన్గారు 

ముఖక్షవరం చేనుకుంటుండగా రాజాజీనుంచి, ఆయనకు ఫోన్ 

వచ్చింది. రాజాజీ సుబ్బరాయన్ గారికి పరమ గురువు వంటివారు. 

రాజాజీ సుబ్బరాయన్ గారితో ఫోనులో, “ఏమయ్యా! సుబ్బరాయన్! 

కోయంబత్తూరు మీటింగు నో నిన్న సాయం(తం స్రోలీసుల విషయమై 

నువ్వేదో చెప్పినట్టు పే పేపర్లో పడింది. ఏమిటది అని అడగ్గా, సుబ్బ 

రాయన్ గారు, “అవునండి! (బిటిషు హయాంలో మాదిరిగానే పోనీ 

సులు (పేక్షకులను లాటీలతో కొట్రడంచూచి మందలించాను. అది 

పెసర్లా పడవలసినంత పెద్ద విషయ Es కాదు!" అన్నారు, 

.. అది విని రాజాజీ, “సుబ్బరాయన్! నీవు ఎవరిని మంద 

లించాచో తెలుసా? పోలీసు జవానులను కాదు. పోలీసు శాభామం(తి 

అయిన రాజగోపాలాచారిని. విన్నావా?” అన్నారు. 

“ఎంతమాట: ఎంతమాట!” అన్నారు సుబ్బరాయన్గారు. 
తర్వాత రాజాజీ, “సృ తికల రిపోర్టు సరి అయింది కా దని సైట్ 

మెంటు ఇమ్మంటు, తాను కళ్ళతో చూసించే చెప్పినట్లు సుబ్బ 

రాయన్ అన్నారు. దానిపైన రాజాజీ, తానొక ప్యత్రికావిలేఖరిని సంపు 
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మీద (ప్రతిబింవిస్తున్న నూర్యబింబం, ఆ (క్రిందటి ఏడు ఎండిపోయి 

ఉన్న పొలాలే ఈ ఏడు సస్య సంపూర్ణ మై పచ్చగా హృదయానంద 

కరంగా కనిసించాయి. రె తులను “మీ కెంత ఖర్చయిం”దని ఆగ్రి 

గిత్తే ఏ డెనిమిది వేలయిం దన్నారు. (ప్రక్కనున్న ఇంజనీరును, 

“మీరు పని చేయి స్టే ఎంత వుతుందయ్యా?”” అని ప్ని స్తే, తమ 

ఎస్టిమేటు (పకారం ఏ లక్షకన్న "హెచ్చుకాక తప్పదని చెప్పారు. సబ్లీ క్ 

వర్క్స్ డిపార్డు మెంట్ ఏ విధంగా పబ్లిక్ వేస్ట్ డిపార్డు మెంట్ గా 

పరిణమి సున్నదో. సూచించడానికి ఇంతకన్న పేరే తార్మాణం ఏం 

కావాలి? 

ఇది ఇలా ఉండగా _ప్రకాశంగారికి ముఖ్యమంత్రితో అనేక ' 

సమయాలలో  భీవాభ్నిపాయాలు నహజంగా వస్తూనే ఉండేవి. 

బోర్డ్ ఆఫ్ రెవిన్యూలో ఒక నభ్యూడుగా శొంఠి రామమూ ర్ఫిగారిని 
చేయవ లసిందని [పకాశంగారు కోరగా, ఎంత మా తమూ వీలులేదని 

రాజాజీ కొంతకాలం నిరాకరించారు. అంతకు పూర్వం సేలం జిల్లాలో 

మద్యనిషేధ శాననం అమలుచేసే నాటికి శొంఠి రామమూ ర్థిగారు 
అక్కడ కలెక్టరు. అక్కడ అతనిని కాదని ఒక ఇంగ్లీమ ఐ.సి. యస్, 

ఉద్యోగిని మద్యని ్షేధం అమలుపరచడానికి నియమించారు. ఇలా 

ఉండేటపుడు, నేనూ రాజాజీ ఒకే మోటారుకారులో సేలం వెళ్ళడం 
తటస్టించింది. ఆయన ఒకప్పుడు విశాఖసట్నం వచ్చి మా యింట్లో 

అతిథిగా ఉండడంచేతా, శాసన సభలో (ప్రక్నో తర సమయాలలో 
(పకాశంగారి వంతును నేను నడిపించే విధానం బాగుందని ఆయన 

మెచ్చుకుంటున్నాడనే విశ్వాసంచేతా, చనువుచేతా ళొంకఠి రామమూర్తి 

గారి విషయమై ఆయనను “సేలం జిల్లాలో, సద్గుణ వంతుడయిన 

హాందూ ఐసియస్. ను వదిలి3 పెట్టి, మద్యని షే షేధంలో నమ్మకంలేని 

ఇంగ్లీషు ఐ,సి.యన్, ఉద్యోగిని చేయడం ఏమీ బాగాలేదు. అంతే 

కాకుండా, బోర్డు ఆఫ్ రెవిన్యూ మెంబరుగా ఉండడానికి అర్హ తగల 

తెలుగు ఉద్యోగిని వెనుకకు నెట్టడం ఎందుచేత జరిగింది?” అని. 
(ప్రన్నీంచాను, 
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వాదం హెచ్చడంచేత, ఆ విల్లు కార్యరూపం ధరించలేదు. అలాగే 

మునిసిపల్ చె చై ర్మన్తకు (పురపాలక సంఘ అధ్యకులకు) హెచ్చు అధి 

కారాలు ఇవ్యాలని 'ప్రకాశంగారు తయారుచేసిన బిల్లుకూడా కార్యరూపం 

పౌందలేదు. అసలు రవిన్యూమం,త్రికీ వాటితో సంబంధ మేమిటనీ, 

(పభుత్వ కార్య నిబంధనలలో దానికి సంబంధించిన శాఖవారు తప్ప 

ఇతరు లీ (పమేయం పెట్టుకోరాదని వారు అడ్డుపెట్టారు. అందుచేత 

ముఖ్యమం(తి కూడా వాటి విషయ మై తూష్షంభావం వహించారు, 

పబ్లిక్ వర్క్ విషయంలో కూడా, పి. డబ్ల్యూ డి. అంపే పబ్లిక్ 

వేస్ట్ డిపార్ట్ మెంట్ అని నలుగురూ అనుకునే మాట సత్యమైనదె నని 

(ప్రకాశంగారి అధి పాయము. 

మేము ఒకమారు బుక్కరాయపట్నం వెళ్ళడం తటస్థించింది. 

రాయల రాజ్యంనాటి రాతితో కట్టిన పెద్ద చెరుచొకటి అక్కడుంది. 

(పకాశంగారు, నేను వెళ్ళినపుడు వృద్దులెన కొందరు రై తులు వచ్చి, 

కొంచెం దూరంలో ఒక కొండవాగు ఉందనీ, దాని ద్వారా ఈ చెరువు 

నిండేదనీ, 'సిటిల్మెంటు సమయంలో ఈ చెరువు నీటి వనరు గలవిగా 

అనేక భూములను (వాసి ఉన్నారనీ, అయితే ఆవాగు పూడిపోవడం 

వల్ల ఈ చెరువు ఎండి పోతున్నదసీ, దాని మరమ్మత్తుకు పదివేలరూపా 

యలు అవుతుందనీ, కాని పి. డబ్ల్యూ, డి. వారు మరమత్తుకు లక్షల 

కొద్ది అవుతుందనీ, తగిన రాబక్తి లేనందువల్ల ఆ పని చేయం అనడం 

వల్ల పదిహేను, ఇరవై ఏండ్ల నుంచి పాడు పెట్టి ఉంచిన భూములను, 

ఎండిన చెరువునూ మాకు చూపించి గోలపెట్టారు. (ప్రజలు అనుకున్న 
లెక్కకు, పి * డబ్ల్యూ. డి. ఇంజనీరు చేసిన లెక్కకు పదింతల వార 

ఉంది, దానిపైన రై తులు ఆ పని తమకు _అప్పగి ప్ర సె తమ లెక్కకు 

సరిపడేటట్లు ఆ కాలునను మరమ్మతు చేనుకుంటామని కోరగా, అతి 

కష్టంమీద. ఇంజనీరు అభ్యంతరం పెట్టనని అనుమతించాడు. అదే 

ఒక (బహ్మాండమయిన సాయం క్రింద శో "ఆ తులు సంతోషించారు. 

తిరిగి సంవత్సరం తర్వాత ఏం జరిగిందో చూడడానికి (ప్రత్యే 
కంగా మేము అక్కడికి వెళ్ళాము. చెరువునిండా నీరు ఆ నీటి కెరటా 
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మీద (ప్రతిబింవిస్తున్న నూర్యబింబం, ఆ (క్రిందటి ఏడు ఎండిపోయి 

ఉన్న పొలాలే ఈ ఏడు సస్య సంపూర్ణ మై పచ్చగా హృదయానంద 

కరంగా కనిసించాయి. రె తులను “మీ కెంత ఖర్చయిం”దని ఆగ్రి 

గిత్తే ఏ డెనిమిది వేలయిం దన్నారు. (ప్రక్కనున్న ఇంజనీరును, 

“మీరు పని చేయి స్టే ఎంత వుతుందయ్యా?”” అని ప్ని స్తే, తమ 

ఎస్టిమేటు (పకారం ఏ లక్షకన్న "హెచ్చుకాక తప్పదని చెప్పారు. సబ్లీ క్ 

వర్క్స్ డిపార్డు మెంట్ ఏ విధంగా పబ్లిక్ వేస్ట్ డిపార్డు మెంట్ గా 

పరిణమి సున్నదో. సూచించడానికి ఇంతకన్న పేరే తార్మాణం ఏం 

కావాలి? 

ఇది ఇలా ఉండగా _ప్రకాశంగారికి ముఖ్యమంత్రితో అనేక ' 

సమయాలలో  భీవాభ్నిపాయాలు నహజంగా వస్తూనే ఉండేవి. 

బోర్డ్ ఆఫ్ రెవిన్యూలో ఒక నభ్యూడుగా శొంఠి రామమూ ర్ఫిగారిని 
చేయవ లసిందని [పకాశంగారు కోరగా, ఎంత మా తమూ వీలులేదని 

రాజాజీ కొంతకాలం నిరాకరించారు. అంతకు పూర్వం సేలం జిల్లాలో 

మద్యనిషేధ శాననం అమలుచేసే నాటికి శొంఠి రామమూ ర్థిగారు 
అక్కడ కలెక్టరు. అక్కడ అతనిని కాదని ఒక ఇంగ్లీమ ఐ.సి. యస్, 

ఉద్యోగిని మద్యని ్షేధం అమలుపరచడానికి నియమించారు. ఇలా 

ఉండేటపుడు, నేనూ రాజాజీ ఒకే మోటారుకారులో సేలం వెళ్ళడం 
తటస్టించింది. ఆయన ఒకప్పుడు విశాఖసట్నం వచ్చి మా యింట్లో 

అతిథిగా ఉండడంచేతా, శాసన సభలో (ప్రక్నో తర సమయాలలో 
(పకాశంగారి వంతును నేను నడిపించే విధానం బాగుందని ఆయన 

మెచ్చుకుంటున్నాడనే విశ్వాసంచేతా, చనువుచేతా ళొంకఠి రామమూర్తి 

గారి విషయమై ఆయనను “సేలం జిల్లాలో, సద్గుణ వంతుడయిన 

హాందూ ఐసియస్. ను వదిలి3 పెట్టి, మద్యని షే షేధంలో నమ్మకంలేని 

ఇంగ్లీషు ఐ,సి.యన్, ఉద్యోగిని చేయడం ఏమీ బాగాలేదు. అంతే 

కాకుండా, బోర్డు ఆఫ్ రెవిన్యూ మెంబరుగా ఉండడానికి అర్హ తగల 

తెలుగు ఉద్యోగిని వెనుకకు నెట్టడం ఎందుచేత జరిగింది?” అని. 
(ప్రన్నీంచాను, 
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అందుకు రాజాజీ “ఇది సీవరకు కూడా వచ్చిందా? నువ్వు. 

విశాఖపట్నం వాడివి. శొంఠి రామమూ ర్డీ విశాఖపట్నంవాడు. నువ్వు 

అతని విషయమై చెబితే కొంత అర్ధముంది. కాని నాకు ఇదివరకే 

పది పదిహేను మంది అప్పుడే సిఫార్సు చెశారు. అతడు ఒట్టి సౌలిటి 

కర్ _ప్రోపగాండిస్టి (రాజకీయ దృష్టిగల ప్రచారకుడు అటువంటి 

వారిని పెద్ద ఉద్యోగాలలో చేసుకుం"పే నౌ మాట సాగుతుందా? మంత్రి 

మాట సాగుతుందా” అన్నారు. రాజాజీ యీ మాటలు కనువిప్పు 

అయితే అర్హు డెవడైనా అజగదొక్కబడితే అతని విషయం ఎవరైనా 

(ప్రభుత్వానికి చెప్పవచ్చునా? కూడదా? అన్నది మాత్రం ముఖ్యమైన 

ప్రక్న. చెబితే ఉద్యోగిని, (ప్రోవగాండిస్ట్ అంటారు. చెప్పకపోతే అడు 
గున పడిపోతాడు. వంగాడు పట్టుపట్టడంవల్ల , బోర్డ్ ఆఫ రెవిన్యూ 

సభ్యుల సంఖ్య హెచ్చించి, కొంకి "రామమూ ర్రిగౌరిని అందులో 

సభ్యునిగా నియమించక తప్పలేదు రాజాజీకి. విద్యావిధానంలో కూడా, 

పొత సంప్రదాయాల పై "పెన నూతన మైన విజ్ఞాన విధానమును రూపొం 

దించడానికి (ప్రకాశంగారు ఒక స్కీమును "తయారు చేశారు. అయితే, 

అదికూడా రెవిన్యూకు సంబంధించకపోవడంచేత సచివాలయంవారు 
వెనక్కు (తోసి వేశారు. మొదటి మంత్రివర్గం చేసిన పనులతో 

ముఖ్యంగా చెప్పుకోవలపినని. మద్యపాన నిషేధ చట్టము, దానివల్ల 
(ప్రభుత్వానికి తగ్గిపోయే రాబడిని పూరించేందుకుగాను సేక్స్టాక్సు 

విధించే శాసనము, దేవాలయాలలోనికి హారిజనులకు (పవేశాధికార 

మిచ్చిన శాననము. 

మద్యపాన నిషేధం బిల్లుకు కాం(గెసే సతర సభ్యులనుంచి (ప్రతి. 

కాలత ఉండేది. చాలా పత్రికలలో కూడా యిది జయ్మపదం కానేర 

దనే శాపవాచకాలు రోజూ పాయబడుతూ డేవి. మద్యనిషే ఇధ మన్నది 

ఎంత గొప్ప ఉద్యమ మో అంత దురదృష్టోపహత మైనది. పాశ్చాత్య 

దేశాలలో కూడా ఆవేశంతో ప్రవేశ పెట్టబడి, ఆళాభంగంతో ఉససంహ 

రింపబడడమె ఈ మద్యని "షేధ ఉద్యమపు సంకీ_ప ప చరిత్ర. అదే మన 

దేశంలో కూడా చెస్వన్నాము. 
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అమ్మకపు పన్ను చట్టం 

ఇక, 'సేల్స్టాక్సు (అమ్మకపు పన్ను) బిల్లు విషయమై ఒక 

విషయం చెప్పాలి, సేల్సుటాక్సువల్ల రెవిన్యూ అదికమవుతుంది. కానీ, 

(పకాశంగారి చేతిలోంచి ంవిన్యూకు నంబంధించిన యీ విషయం 
సబకు) ముఖ్యమంతిగారు తమ చేతిలోకి తీసుకోవడమే క్రాక్త 
ఇందులో ఇంగీషు వ ర్రకులకుగల సౌకర్యాలు స్వదేశవ ర్ర రకు లకు 
కలిగించకుండా బిల్లు నడిపి పిస్తున్నట్టుగా కింవదంతులు బయలు చేరాయి. 

(పకాశంగారు రిక్త "రోజున పట్టలేక వెళ్ళి సెలక్టు' కమిటీ మీటింగులో 

కూర్చున్నారు. అప్పుడు రాజాజీ చాకచక్యంగా, రః బిల్లు (ప్రకాశం 

గారు నడిపించవలసింది, నా చెతి కస్పగించడంవల్ల నేను చేస్తున్నాను 
గాని” అని తొణుకు బెణుకు లేకుండా సభ్యులకు చెప్పారు. కాదన 
డానికి, అవుననడానికి వీలుకాని నమయం గనుక (పకాశంగారు ఊరు 
కోవలసి వచ్చింది. కాని అప్పుడు స్వదేశ వ ఏ ర్రకులకు అన్యాయం 

జరుగకూడదని ఆయన ఒక మారు గట్టిగా చెప్పడంవల్ల ఆ బిల్లులో 
భాగాలు కొంత సర్పుబాటయినాయి. అలాగే, బుఃణ విము డీ నిల్లు. విష 

యంలో కూడా బోర్డు ఆఫ్ రెవిన్యూవారు (పకాశంగారి. ప్రమేయం 
లేకుండా ఒక బిల్లు "తయారు చేస్తున్నట్టు, గవర్నరు (ప్రకాశంగారికో 

మాట్లాడిన సందర్భంలో తెలిసింది. ఇటువంటిది ఎలా సాధ్యము? 
రాజొజీ ముఖ్యమం(తి అయినపుడు మాత్రమే సాధ్యం అవుతుంది. ఈ 
విషయమై (పకాశంగారు రాజాజీని అడిగారట. “వాళ్లే దో (వాసుకుం 

టారు. మనకేమి సంబంధిమని ఆయన అన్నారట. 'రెవిన్యూకు చెందిన 
ఈ ముణ విము క్తి శాసనాన్నీ రాజాజీయే ఉంచుకున్నారు. ఈ విష 
యాలు మంత్రివర్గం ఏర్పాటయిన కొద్ది కాలంలోనే జర గడంవల్ల, 

మంత్రి మండలినీ చికాకుసరచడం ఇష్టంలేక (పకాశంగారు-జాయింట్ 
రెస్పాన్సిబిలిటీ అనే సూతం నాశనమయి పోతున్న దని మాతం తన 
మినిట్లో (వాసి, అంతటితో ఆ విషయం చాలించుకున్నారు, (ప్రకాశం 

గారి 'అభ్మిపాయం (ప్రకారం బుణ విము క్రి శాసనంలో బుణం తగ్గింపు 
విషయం మాత్రం ఏర్పడితే చాలదనీ, బుజం తీర్చే విధానం" పట్ల 
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కూడా (ప్రభుత్యం బాధ్యత వహించవతెననీ ఉండేది. అయితే, అది 

ఫలించలేదు. ఇలాగే దేవాలయాల నిర్వహణ శాఖను రాజాజీయే నడి 

పించారు. దీనికి తోడు, ఇంకా అనేక విషయాలలోనూ రాజాజీ సహాయ 

కారి కాకపోవడం తటసించింది. 
0 

వజపు గనుల లైసెన్సు 

మం(త్రివర్లం ఏర్పాటయిన కొంత కాలానికి గిరిధర దాస్ నారా 

యణ దాస్ అనే ఆయన చెన్నరాష్ట్రంలో వ్యజపు గనులు జరిపించే నిమి 
| షి, | పభుః ఏ చేనుకొనాాడు. తమె లె సెన్సుకోనం చేన్నరాష్ట్ర _పభుత్వానికి విజ్జ ప్తి చసుకొన్నా 

అప్పట్లా ఆయన సే టు కౌన్సిల్లో, అనగా ఇప్పుడు రాజ్యసభ 

అని సిలవబడేదానికి ప్రత్యామ్నాయంగా + స్వాతంత్రానికి పూర్ణం ఉండే 

సభలో సభ్యుడు. ఆయన కుటుందం అంతకు రెండు వందల సంవత్స 

రాల ముందు నుంచి చెన్నపట్నంలోనే నివసిస్తూండేది. 

వ(జపు గనులకు లై సెన్సు విషయంలో, గవర్నమెంటు భూము 
లకు సంబంధించి నంతవరకు 'అవిన్యూళాఖ భూమి (త్రన్వకొలకు అను 

మతి యివ్వాలి. ఆ రోజులలో శొంఠి రామమూ ర్రిగారు చెన్నపట్నంలో 

కలెక్షరుగా ఉండేవారు. ఆయన న ప్ప గనులు. నడిపించడానికి తగిన 

ధన బలం విజ్ఞ_ప్పివారుకుందని ఆమోదిస్తూ సాల్వెన్సీ సర్డిఫిేటు 
ఇచ్చారు. 

ఈ వినతి ష్మృతం ఆలోచనలో ఉన్న సమయంలో, రామకృష్ణ 

డాల్మియా అనే ఆయన ఆవ(జపు గనికి తనకు లె లై సెన్సు ఇవ్వాలని 

ఒక దరఖా స్తు పెట్టుకున్నాడు. బాబూ రాజేంద్ర్యపసాద్గారి వద్దనుంచి 

సిఫార నుషృత్ర మొకటి ఆయన ముఖ్యమంత్రిగారి పేర తెచ్చుకున్నాడు. 
ఆయన చెన్నపట్నం చేరేవేళకు ముఖ్యమంతతిగారి పక్షాన మంత్రి రామ 
నాథంగారు "సెంట్రల్ సైషన్ ప్రాట్ ఫారంమీద ఆయనకు స్వాగత 

మిచ్చాడు,ఆనాటి మద్రాస్ మెయిల్ సృత్రికలో ఈ ఆహ్వానాన్ని సూచించే 

ఛాయా చిత్రాన్ని, “ఉత్తర హిందూస్థానప్పు ఫారిశొమిక వేత్త 
(డాల్మియ్సాకు చెన్నరాష్ట్ర (ప్రభుత్వం స్వాగతం ఇ సున్నది" అన్న 
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అర్హంగల మాటలతో పెద్ద సైజు బొమ్మతో సహో అచ్చు వేశారు. సచివా 

"లయంలో అప్పటికే లె లైసెన్సు విషయమై నడుస్తున్న (గంథానికి 
మరొక ఉపషగంథం బయలుదేరింది, ఒకనాటి ఉదయం, అస్పట్లో 

“ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్” పత్రికకు సంపాదకుడుగా ఉన్న భాసా సుబ్బా 

రావు ఒక మార్వాడీ పెద్ద మనిషిని వెంట పెట్టుకొని నా దగ్గరకు వచ్చారు. 
వచ్చి, దాల్మియా తాలూకు వ(జపు గనుల ల సెన్స్ విజ్ణప్తి ప్తి విషయమై 

(ప్రసంగించారు. ఈ రాష్ట్రంలోని భూగర్భంలో గల సంపద రా షె 
తరులకు అప్ప జెప్పడం నా కషం లేదనీ, రాష్ట్రంలో గలవారికి ధన 

చ క్త్ చాలక పోయినట్లయితే ఆ గనులను (పభుత్వం వారే (తవ్విం 

చడం జరుగుతుందనీ చెప్పి, నా అభిప్రాయంతో (పకాశంగారు ఏకీ 
భవించినట్లు చెప్పాను.. నాతో లాభం "లేదనుకొని, అ పెద్ద మనిషి 

సుబ్బారావును (ప్రకాశంగారింటికి తీసుకు వెళ్ళాడు, 

డాల్మియౌ విజ్ఞప్తి విషయం మాటవరుసకు పృనంగ ధోరణిలో 
చెప్పినట్లు చెప్పి, అయినా అది తన కదెందు కన్న ట్లు ఆ (పసంగం 

మాని, “అ మార్వాడీ పెద్ద మనిషి = (పకాళంగారితో, “మీకు నిడుం 

గాడి బ్యాంకివారు, స్వరాజ్య (_పెన్సుకు సంబంధించిన ఏడెనిమిది వేల 
రూపాయల మొ త్తం చెల్లి ౦చవలసిందని నోటీను ఇచ్చినట్టు తెలిసింది. 

లోగడ, మీరు స్వాతంత్ర్య సమరంలో చేసిన త్యాగం చూసి మావంటి 

వారికి మీ పైన గురుభావము, భ క్రి. మీకు తెలిసినా తెలియకపోయినా 

"మే 'మెప్పుడూ మిమ్మల్ని మా మనసులలో పూజి స్తుంటాము. మీరు 

మంతిగా ఉన్న ఇటువంటి సమయంలో ఆ బారం కివారు నోటీసిచ్చి 

మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం మంచిది. కాదు” అని అంటూ తన 

చొక్కా జేబులోంచి కరెన్సీ నోట్ల కట్ట ఒకటితీసి, “ఈ పదివేల 
రూపాయలు నేను మీకు బ్యాంకి బాధ వదల గొట్టడానికి, పొద కట్నంగా 

ఇస్తున్నాను, స్వీకరించవలపింది,” అనేసరికి, ఖాసా సుబ్బారావుకు 

మతిపోయినట్ల యింది. (పకాశంగారు అనుభవజ్ఞుడైన కింమినల్ లాయరు 
“గదా! ఇదివరలో ఎన్నడూ సాయం చేయని ఆయన ఈ రోజున ఇంత. 
: : సద్భుద్దితో రావడంలో కల్మషం ఉండక తీరదని క్షణంలో (గహించి, 
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“నీవు ఈ రోజునై తే ఇలాగు నచ్చావు కాని, ఇటువంటి పాడుపని 
ఇటుపై ని తల పెట్టి చెడిపోకు. వెంటనే వెళ్ళిపో, ”* అని చెప్పసరికి 

ఆ పెద్ద మనిషి తాను చెప్పవచ్చిన పని మాట మాని, మరేమీ చెప్పక 

వెనుదీరిగి వెళ్ళిపోయాడు. ఆరోజు, తర్వాత నేను, (పకాశంగారు 

కలసి కోటలో ఆఫీసుకు వెస్తే సమయంలో (తోవలో ఆ మార్వాడీ పెద్ద 

నిషి నాకు డాల్మియా విజ పి విషయమై చెప్పుడానికి వచ్చాడని చెప్ప 

నారంభించేనరిక్తి “ఆ దుర్భార్గుణ్ణి ఎందుకు రానిచ్చావు?” అని మంద 

లించి నట్లు అన్నారు. (ప్రకాశంగారు. తర్వాత ఆయన నేను పైన చెప్పిన 

ఉదంతం పూసగుచ్చినట్లు చెప్పారు. తర్వాత, నేను ఖాసా సుబ్బా 

రావుతో “అటువంటి మార్వాడీని నువ్వెలా తీసుకొవచ్చా. వయ్యా?” 

అని యథాలాపంగా అడిగితే, “నువ్వు కూడో రావలసిందని నాతో 

అంటే నేను వచ్చాను. అతని పనికి నాకు సంబంధం లేదని, పక్కకు 

పిలిచి నీకు చెప్పాను గదా? ఎటొచ్చీ పృకాశంగారింటి దగ్గర అలా 
పవ ర్లిసాడని ఊహించలేకపోయాను,” అని విచార పూర్వకంగా 

చెప్పాడు. సచివాలయంలో ఈ వజ్రపు గని హక్కు. విషయమై 

సకాశంగారికి ముఖ్యమం|తిగారికి చాలా వివాదం పెరిగింది. అయితే, 

ఆ దాల్మియా చాలా గడుసువాడు కావడంతో, ప౦కాళంగారికి తెలియ 
కుండా గిరిధర దాస్ నారాయణ దాసుకు ఏదో వాటా ఇవ్వడానికి రహ 

స్యంగా ఒప్పుకున్నట్లు తెలిసింది. గిరిధరదాస్, పి కాశంగారితో తన 

పైన ఒత్తిడి చాలా ఉండడంచేత తన పిటీషన్ ఉపసంహరించు 
కున్నట్టు చెప్పాడు. ఆంధాి కౌంగస్ కమిటీ సిఫారసు పైన సేటు 

కౌన్సిలుకు సభ్యుడుగా వెళ్ళిన ఆ పెద్ద మనిషి ఇలాంటి రహస్య వ్యవ 

హారం చేనుకోవడం పికాశంగారి కిష్టంలేక పోవడంతో, ఆయన 
. విముఖులై , అతని విషయమై తర్వాత ఏ విధంగానూ కలుగచేసుకోలేదు. 

సాంబమూ ర్రిగారి ఇంగ్లండు (ప్రయాణ భంగము 

19837 లో స్పీకర్ సాంబమూ ర్తిగారు ఇంగ్ల ండులోని హౌస్ 

ఆఫ్ కామన్స్ కార్యపద్దతి చూచేందుకు. వార్ల మెంటరీ ఏధానాలు పరి 

శీలించేందుకు, ఆంధ్రరాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయమని బ్రిటిమ ప్రభుత్వాన్ని 
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అడగడానికీ వెళ్ళవలెనని అనుకున్నారు. ఈ రోజుల్లో ఇటువంటి [ప్రయా 
కాలు అతి తరచుగా జరుగుతున్నాయి. ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు 

కావలసిన మొత్తాలను అభ్యంతరం లేకుండా ఏర్పాటు చే స్తున్నారు, 

కాని, కాంగ్రెసు అధిషానవర్గం (పస కే ఉండదు. అయితే, 1997లో 

పద్దతి వేరు. సాంబమూ శ్రిగారు వెళ్ళడానికి ముఖ్యమంత్రి రాజాజీ 

అరిగికరించి శాసన సభలో __ఆయన సుఖంగా వెళ్ళి తిధిగి రావాలని 

ఆకాంక్షిస్తూ తీర్మానం పి వేళ పెట్టారు. తీర్మానం చర్చ జరిగే సమ 

యానికి కాంగెసు అధిష్టానవర్థం దగ్గర నుంచి రాశాబీకి ఒక లేఖ 

వచ్చింది. నచ్చినా, విప్ప చూసుకో లేదని తర్వాత ఆయన చెప్పారు. 

శాసన సభలో ఆయన, ఆయనతోబాటు స౦తిపక నాయకులు సాంబ 

మూ ర్తిగారిని పశంసిస్తూ జోరుగా ఉపన్యాసాలు సాగించారు. అయితే, 
మర్నాడు పతిరికలలో నాంబమూ ర్లీగారు ఇంగ్ల డు వెళ్ళుడానికి వీలు 

లేదని అధిష్టానవర్గ ౦వారు ఆదేశించి రాజాజీకి స సం దేశం పంపినట్లు వార్త 

పడింది. తమ ఆదేశానికి అధిష్టాన వర్షంవారు (ప్రధాన కారణం చూపిం 
చారు. అది: స్పీకరు సదవిలో ఉన్న వ్య_్ పరాయి (ప్రభుత్వాన్ని 

ఆంధ్రరాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయవలసిందని యాచించడానికి వెళ్ళగూడదు! 

దానిపై, సాంబమూ ర్తిగారు ఆ పదవికి రాజీనామా ఇచ్చి వెళతా మన్నారు. 
అందుకు అధిష్టానవర్షంవారు తమ అనుమతి లేకుండా రాజీనామా ఇచ్చి, 
పార్టీకి ఇబ్బంది కలిగించడానికి ఏలులేదన్నారు. ఇంతేకాక, కాం(గెసు ' 
నాయకులలో అ(గ(శేణిలో ఉన్న సొంబమూ ర్రిగారి వంటివారు యాద 

నకై పర్యప్రభుత్వ (పాొంగణంలో పాదం మోపకూడదన్నారు. (పకాశం 
గారు, నాతో ఈ విషయం ముచ్చటించి నపుడు, దీనికి కారణాలు వేరు 

అని చెప్పారు. ఆయన “మొట్ట మొదట అధిష్టానవర్షంవారు తమకు 

ఇది చెప్పక పోవడం తమ పలుకుబడికి న్యూనత అనుకున్నారు. 'రెండ' 

వది._.ఈ “సాంబమూర్తి” తనతో ఎవరెవరిని తీసుకు వెళుతున్నాడో, 
వారి పేర్లు ప్మతికలలో సడేలాగున ముచ్చటించాడు, ఆ వెళ్ళే వారిపైన 
మన చెన్నపట్నంలో నే ఒకరిద్దరికి ఇష్టంలేదు. అసలు ఈ వ్యతిరేకపు 
ఆస సలహా చెన్నపట్నంనుంచే బయలు డేరీందని నా నమ్మకము. అయినా, 
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తనతో వెళ్ళే వారిని తీసుకు వెళ్ళవచ్చుగాని, పతొకలలో (| పచురిం 

చడం ఎందుకయ్యా?” అని ఛలో క్రిగా అన్నారు. 

ఈ ఉదంతమయిన తర్వాత సాంబమూ ర్హిగారు చాలా ఖిన్ను 
లయినారు. కాని, సభా కార్య క్రమంలో అదేమీ కనపడనివ్వలేదు. 

డాక్టర్ లక్షీపతిగారి కేను 

నెషనలిస్టు పాలన నడు స్తున్న రోజులలో, డాక్టర్ లక్ష్మీపతిగారు 

ఆరోగ్యవరంలో. ఆరోగ్యకేం[దం వి స్పరింపు నిమి త్తమై (ప్రభుత్వం 
వారి సహాయం కోరారు. అప్పటి మంత్రివర్గం నేషనలిస్టు అనుకునే 

వారు. ఆరోగ్యశాభామం(తి అయిన' ము “క్రయ్య మొదలియార్ అనే 
ఆయన ఆరోగ్యవరం వెళ్ళిచూచి, ఆ సంస్థ బాగా జరుగుతున్నట్టూ, 
(పభుత్వ సహాయం పొందడానికి అరత కలిని ఉన్నట్టూ (వాసి, ఏడు 

చేల రూపాయలు మంజూరు చేశాడు. 

డాక్టర్ లక్ష్మీపతి (బ.ఏ., ఎం.వి.ది. ఏస్.) ఇంగ్లీషు డాక్టరు 

అయినా, ఆయుర్వేదంలో గట్టి నమ్మకం కలవాడు. ఇంతే కౌర్క పెద్ద 
సంఘ సంస్క ర్త ర. ఆయన 'భార్య రుక్మిణమ్మగారు సహాయ నిరాకర 

ణోద్యమంలో పూర్ణంగా దిగి పనిచేసిన మనిషి, 

ఈ పరిస్థితులలో ము_త్రయ్యమొదలియార్గారు మంజూరుచేసిన 
ఆ గవర్నమెంటు ఆర్షరు డిస్పాచ్ శాఖకు వెళ్ళింది. ఆ శాఖ ఉద్యో 
గికి__ఆర్హర్తను రిజిస్టరులో ఎక్కించి, ఆది ఎవరికి పంపాలో వారి 
అడసు (దాసి స్టాంపు అంటించి పంపించడ మో; ఊళ్లోనే ఉన్న 

వారయితే మనిషిద్వారా పంపించడమో సని. అయితే, అక్కడ డాక్షర్ 

లక్ష్మీపతిగారికి జ ఆర్షరు సంపు విషయమై పనిచేసే స డిస్పాచ్ గుమాస్తా 

చబిటిమ గవర్న మెంటుకు (పేయుడు కాటోలు! ఆ ఆర్జరు. డిస్పాచ్ 

చేయక, ఇంకొక కాగితం పెన పి£ీషనరయిన లక్ష్మీపతిగారి భార్య 
అయిన రుక్మిణమ్మగారు ఉప్పు సత్యాగహంచేసి అరెస్టయి జెయిలం 

శిక్ష పొందడంవల్ల, ఆమె భర్త అయిన లక్ష్మీ పతిగారికి (ప్రభుత్యం 

T 41 
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ఏడువేల రూపాయలు మంజూరు చేసే ఆర్హరును తాను పంపవచ్చునో, 

పంసరాదో అన్న అనుమానము కల్లి, సందేహ నివార కారం విజ పి 
జ 

పంపుకుంటున్నానని (వాసి మీదకు 'పంపినాడు. ఆ కాగితం హోము 

మం(తివరకు ప్రయాణమై ఆ మొత్తాన్ని మంజూరు చేసిన ఆరోగ్య 

మంత్రితో సంబంధం లేకుండా ఆయన జారీచేసిన ఆర్డరు నిలిపివేశారు. 

1937 లో మంత్రివర్గం ఏర్పాటయిన తర్వాత, 1080లో 

జరిగిన యీ విషయం (వాస్తూ లక్ష్మీపతిగారు, ముఖ్యమంతతి అయిన 

రాజాజీకి పిటీషన్ పెట్టుకున్నారు. డబ్బు విషయమై వచ్చిన ఏ కాగిత 

మైనా (ప్రప్రథమంగా  తోసిపార వేయాలనే తన సూూత్మప్రకారం 
ఆయన దానిని (తోపిపుచ్చారు. ఆ నిరాకరణ అయినత ర్వాత లక్ష్మీపతి 

గారు జరిగింది చెప్పడానికీ పకాశంగారి దగ్గరకు వచ్చారు. వారి దగ్గర 

పిటీషన్ పుచ్చుకొని పై సెలు తెప్పించారు. నేను మీద (వాసిన ఉదంతం 

ఆ పెలు చదివి శే తెలిసింది. ఇది శుద్ద అన్యాయమని, లక్ష్మీపతిగారికి ఆ 
ఏడువేలు మంజూరు చేయాలని (ప్రకాశంగారు గట్టిగా (వాళశారు. రాజాజీ 

ఇదివర కొకసారి నిరాకరించడం చేత ఫైనాన్సు 'డిపార్తు మెంటువారు ఆ 

కాగితం ఆర్జికమం తి అమిన రాజాజీ దగ్గరకు వెళ్ళకుండా ఆ కోరికను 

నిరాకరించి “కాగితం: వెనక్కు తిరిగి పంపించేశారు. దాని మీద (పకా 

శంగారు మరీ తీ వంగా (వాశారు. నేను ఆ పై లు పుచ్చుకొని రాజాజీ 

దగ్గరికి వెళ్ళి, “ఎవరై నా డబ్బు అడిగితే ఆలోచించకుండానే నిరాకరించ 

వలసిందని మీ (ప్రథమ సూతం చెప్పారు. కోరినవారు పిటీషను 

పెట్టుకుంటె వారిలో కొంత ఆస క్ ఉందని అనుకుని అప్పడు పున 

రాలోచన చేయవచ్చు అని నాకు మీరు ఇదివరలో పాఠం చెప్పారు,” 

అన్నాను. దానికి, “ఎవరి విషయమై అంటున్నాివని ఆయన 

అడిగారు. 

ఇది డాక్టర్ లత్నీపతిగారి కేను అన్నాను. ఎప్పుడో ఏడు 

సంవత్సరాలనాట్ డబ్బు ఎలా ఇమ్మంటావని (ప్రళ్నించారు. అపుడు 

ఆ కాగితాలు తీసి, “ఆ విషయంతో ఏమీ సంబంధంలేని డిస్ఫాచ్ 

గుమాసా పంపిన మెమోపైని రాజకీయ కారణంచేత ఆ డబ్బు ఇవ్వడం 
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ఆపారు. ఏ రుక్మిణమ్మగారు రాజకీయ శిక్ష అనుభవించడం ఆ నాడు 

లక్మీపతిగారికి డబ్బు మంజూరు కాకుండా చేసిందో, ఆ రుక్మి ఇమ్మ 

గారే ఇప్పుడు మనకు డిప్యూటి స్పీకరు అయ్యారు గదా! ఆందుచేత 
మీ స్నూత్మప్రకారం మీరు పృనరాలోచించవలసిం”దని చెప్పాను. 

డిస్పాచ్ గుమాస్తా పెట్టిన పేచీని (గ్రహించి ఆయన ప్రకాళంగారితో 

ఏకీభవిస్తూ, ఏడువే లు 'లక్ష్మీపతిగారి. కీవ్యాలని ఒప్పుకున్నారు. కాని, 

యో నిర్ణయానికి వచ్చేలోపున చాలా రాద్దాంత సిద్దాంతాలు (ప్రకాశం 

గారు, రౌజాజీ, డాక్టర్ లక్ష్మీపతిగార్ల మధ్య జరిగి, “పీరు (ప్రఖ్యాతులు 

గన్న డాక్రర్ లక్షీపతిగారు రాజాజీ గుమ్మందగ్గర సత్యాగహం 

ప్రారంభం చేసేవరకు వెళ్ళింది. కాని, ఎవరికీ ఇబ్బందిలేకుండా సత్యా 

(గ్రహం ఆరంభించకముందే డబ్బు మంజూరు కావడంవల్ల ఆ వివాదం 

అంతటితో పరిష్కారమయింది. 

హింది 

ఇస్పుడు హిందీ భాష విషయంలో (ప్రబలిన వ్యతిరేకాభి 

(పాయాలు, 1937 లో మంత్రివర్గం ఏర్పాటయిన సందర్భంలో ఇంత 

తీవ్రంగా లేవు. జస్టిస్పార్టీ నాయకులు మాతమే దానికి వ్యతిరేక మైన 
ఆందోళన ప్రారంభించారు. దీనికి కారణం వారికి కాం గెనుమీద 

నున్న వ్యతిరేకతయే, ధైర్యంగా అన్ని స్ఫూ గ్రాళ్ళాలోను ఆనాడే హిందీ 

- నేర్పడం ఆరంభిస్తే ఎలా ఉండేదో తెలియదు. ఎప్పుడయితే కొన్ని 
స్కూళ్లలో మాతం (ప్రయోగాత్మకంగా (పారంభినామన్నారో అప్పుడే 

వ్యతి రేకులకు బలము, ధే ధై ర్యము హెొచ్చవడంలో ఆశ్చర్యంలేదు. పని 

పాటలులేని కొందరు చిన్నపిల్లలను, పెద్దవాళ్ళను చేరదీసి, ఆందులో 

అనేకులకు రోజుకింత అని కొంత కూలి కూడా యిచ్చి హిందీ చెప్పే 

స్కూళ్ళ ఆవరణల్లోకి వెళ్ళి రాళ్ళు వేయడం, అసభ్యంగా కళల 

చేయడం మొదలై న అల్ల రులు చేయించడం ఆరంభించారు, శానన 

సభలో జస్టిస్ పార్టీ నాయకులు వాళ్ళకు బలం చేకూ ర్చేవారు. 

అది అక్కడితో ఆగలేదు. రాజాజీ వసతిగృహిానికి చుట్టూ 
దాగా ముష్కరులై న పెద్దలతో బాటు, పిల్లలు అనేకులుచేరి, రాళ్ళు రువ్వి 
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కేకలు వేయడమే పెద్ద ఉద్యమంగా సాగించారు. రాజాబీ ఉండే యిల్లు 

చాలా చిన్నది, ఇంటికీ, వీథికీ మధ్య పది అడుగులకన్నా తక్కువ | 

దూరం ఉండేది. అందుచేత ఆయనకు దుర్భర మయిన పరిస్థితులు. 

ఏర్పడ్డాయి. వీఫలో ఆ చివర, ఈ చివర పోలిసులను పె ముకుని కాల | 

కేపం చేయవలసి వచ్చింది. (పజలమధ్యకు వచ్చి ప్రచారం చేసి, కాది 

నెట్లోని మంతులందరి సలహాకూడా పుచ్చుకుని, ఒక వాతావరణం 

కల్పించిన తరువాత, అన్ని స్కూూళ్ళలోను హిందీని (ప్రవేశ పెట్టి 

ఉన్నట్ల యికే_.అప్పుడు కాం్యగిసువారికున్న సలుకుబడితో మంచి 

వాతావరణం ఏర్పడేది, కాని ఈ అలరవల, ఆది ముందుకు సాగ 
గారా గా? 

లేదు. స్కూళ్ళలో కాకపోయినా; దక్షిణ భారత హిందీ (ప్రచార సభ 

వారు ఏర్పాటుచేసిన శికణ కేంద్రాలలో వందలు, వేలు హిందీపరీక్షలు 

పాస్ అవుతూనే ఉన్నారు. దాక&ీకకాత్యులు (బతక నేర్చినవారు గనుక 

ఈ మధ్య హిందీకి వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఆందోళనను బలసరకినటు 

» దొ = అర అ పలా జల అల ౧ న్ 

కనిపించినా ౩30.ద్యపభుత్వఫు ఉద్యోగులకు (ప్రమోషన్లు వగయిరాలక్రు ; 

హిందీ అవసరం గనుక వాటికి భంగంలేకుండా వారు పొంద్ నేర్చు 

కుంటూనే ఉన్నారు, 

అయినా, హిందీ ఒక గడ్డు సమస్య అయిపోయింది. భాష 

నేర్చుకోవా అని పెద్దలు చెప్పినంతకాలం హిందీకి ఎవరూ అడ్డురాలేదు, 

కాని, సస్పుడయితే హిందీరాకుంపే ఉద్యోగానికి భంగం వస్తుందని 

(ప్రభుత్వంవారు అన్ననాటినుంచి హిందీపె తగని వ్యతిరేకత. (పది 

లుతూ ఉంది, హిందీరానివారికి ఏ విధంగా రాజ్యపరివాలనాదక్షత 

తక్కువ కాగలదు? దేశంతో ఈ ఏషమమై అల్లర్లు, పోలీస్ లాటీ 

చార్జిలు, కాల్పులు అన్నీ జరిగిన తరువాత మసప్రాంతంవారు - షక 

మునకు ఇంగ్లీషు వద్దు అన్నంతవరకు, హిందితోవాటు ఇంగ్లీ షుకూడా 

పూర్వంలాగే రాజభాషగా ఉండాలనే శాసనంచేసిన విషయం "అందరికీ 

గుర్తుండే వచ్చును. అయినా, కేంద నర్వీసులలో హిందిపరీక్ష పాను 

eT ad, © అ తత తియ్యన ర యువి కాంతం ౮ అరల వన లాగకో 

emma 

కాకపొతే జీతం హెొచ్చింపులు, ప్రమోషన్లు నిలుపుదల అవుతాయన్న ' 

(పభుత్వ (ప్రకటనలు, సూచనా పత్రాలు (నోటిఫికేషన్స్ ఇప్పటి క్రీ. 
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చారీ అయి, తెలుగు ఉద్యొగస్టులు బాధపడుతూనే ఉన్నారు. ఎప్పుడో 

అప్పుడు ఏదో అల్లరి బయలుదేరడానికి అవకాళా లున్నాయి, 

ఖద్దరు పర్మిశమ - [గామ స్వరాజ్యము 

చేతి వడకునూలు, చేనేత బట్ట గామ స్వరాజ్యాన్ని పటిష్టం 

చేయడానికి మొదటి మెట్టు, ఇంటింటా తిరిగి చాట్నాలు పునః ప్రతిష్టాపన 

చేసి ఖద్దరు నేయించడం అనేది రాజకీయమైన స్వాతం; త్య సమర 

చిహ్నమనే బావం ఒకటి కాం(గసువారికి అందరికీ ఉండేది. అందుచేత 

(ప్రభుత్వంవారు తమ ఖర్చుపైన ఎక్కడ బట్టలు సరఫరా చేయవలసి 

వచ్చినా అక్కడ ఖద్దరు ఇవ్వటం మంచిదని కాం(గసువారు భావించారు. 

అయితే, ఇది పోలీస్ డిపార్టుమెంటు నారు, మిలిటరీవారు అంగీకరించ 

లేదు. కాని, మిగిలిన చోట్ల ఈ గుడ్డలే కొనియిన్వవచ్చు గదా! 

ముఖ్యంగా ఆస్సతులలోను, మిగిలిన శాఖలలోను సిబ్బందికి ఖద్రరుగుడ్డ 

' లిచ్చుటకు యత్నముళలు జరిగినమాట వా _సవమె. కాని, అంత పట్టు 

దల మంతులు చూపించలేదు, చూపిం చినట్రయితే మూడు నాలు 

గెండ్తలో అన్ని విధాలయిన కార్యాలకు ఉపయోగకర మైన, నాణ్యమైన 

ఖద్దరు ఉత్ప త్తి కావడానికి అవకాశం ఉండేది. బట్టల మిల్లులకు 

(ప్రభుత్వంవా "రచ్చే సదుపాయాలు, సహాయాలు, బలము మొదలై న 

వాటి విషయం దేశంలో సరిగా తెలియక వాటికి అయ్యొ ఖర్చు ప్రజలే 
వహిస్తూండడం వల్ల - మిల్లు గుడ్డ హెద్చు ఖరీదో, "ఖద్దరు హాచ్చు 

ఖరీదో సరిగ్గా పోల్సుకో వడం చదువుకున్న వారికి కూడా కెంత కష్టము, 

ఇలాంటి పరిస్తితులలో ఈ రోడొదాకౌ కూడా ఖద్దరు వెనుకబడి ఉంది. 

పల్లెటూళ్ళలో, ముఖ్యంగా నాణ్యమైన ఖద్దమ శయారుదేసే ఉద్యమం 

అప్పట్నుంచి సాగిఉంసే _ చెతిలో ఏ పనీ లేని వారికీ, సరిపడినంత 

పనిలేని వారికీ ఖద్దరు ఆర్థికంగా ఎంతైనా ఉపకరించి ఉండేది. నేటికీ, 

(గామసీమలలో ఉద్యోగ సదుపాయాలు ఎలా చేయడమనేది ఆలోచనా 
స్థితిలోనే ఉంది. రాళ్ళు బద్దలు కొట్రంచి, మన్ను మోయించి, కూలి 

యిచ్చి, నిరంతరం వారిని కూలీలుగా ఉంచి పెంచడం కన్న వడుకు 

నూలు, చెనేతబట్ట కేంద్రాలు హెచ్చు చేస్తే, వారికి కూలీ గిట్టుబాటు 

ne 



628 నా జీవిత యాత్ర 

కావడంతో బాటు, చేతిపనులలో నై పుణ్యమూ హెచ్చయి, సంఘానికి 
ఆర్టికంగా బలం చేకూర్చడానికి వీలవుతుంది. కాని (ప్రజలూ, (ప్రభు 

పులూ కూడా (గామసీమలలోని (ప్రజలు సత్తువ సంపాదించడం కన్న 

పెద్ద పెద్ద మిల్లు యజమానులు బిలసడడమే ముఖ్యమని అనుకోవడం 

వల్ల ఈ స్థితి “కొన్నాళ్ళకు బాగా వషమించడానికి చాలా అవకొళొలు 

ఉన్నాయి. అయితే మిల్లు యజమానుల పరమయిన మన. స్పత్వంతో 

ఉన్న మం(తులకుగాని, "ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త తలకుగాని = దీని (ప్రమాదం 

1939 లోనే తెలియనప్పుడు, రౌం (గెనుకు నై తిక (పాదిల్యం తగిన 

యీ రోజులలో ఇటువంటి గామీణ పునర్నిర్మాణ మసశోద్యమాలకు 

చో పెక్కడ? 

“స్వరాజ్య షత్రిక చరితార్హత 

“స్వరాజ్య పష్మత్రిక పుట్టు పూర్వో త్త తరాలు ఈ (గంథం పూర్వ 

సంపుటాలలో ఇదివరకు (ప్రకాశంగారే (వాళారు. మం తివర్గ ౦ ఏర్పా 

' టయేసరికి స్వరాజ్య పత్రిక యంత్రాల సంబంధమైన కొన్నీ బుణో 

లింకా మిగిలి ఉన్నవి. . మంత్రిగా ఉన్నపుడు, లావాదేవీలలో పడడం 

(పకాశంగారి కిష్టంలేదు. అసలు అంతకు ముందు, (పొవినియల్ 
oa 

కౌం(గసు కమిటీ అధ్యకుడుగా ఉండి, స్మతికకు వాటాలు వసూలు 

చేయడం మంచిది కాదని డాక్టరు పట్టాభి సీతారామయ్యగారు చాలా 

అభ్యంతరం పెట్టారు. * అటువంటి సందర్భంలో మం(తిగా ఉండినా, 

Prt TE eda 

న. 

స్వరాజ్య స్యతిక కంపెనీని వాలంటరీ లిక్సిడేషన్ చేసేసీనట్లయితే బాగుం 

టుందని ఆలోచించి ఆ విధంగా చేసేశారు. 

* శాకరు పటాఫీ సీ తా రామయ్య గారు పార మెంటరీ 
లు ల ౧౧ 

బోరులోను, ఆలిండియా వర్కింగ్, కమిటీలోనూ సభ్యక్వం కలిగి 

ఉండి శేంద్ర శాసన సభకు అభ్యర్థులను నిల బె సమయంలో 

తాను |పారంభించిన “శుభోదయ. పత్రికకు అభ్యర్థుల దగ్గర. 

పెడ పెద మొతాలు వాటా భనం (కింద వసూలు. చేయడం నాకు 
ద ల జాం 

" స్వయంగా. తేలుసు, ఆది సరిగానే డాందని ఆయన అనుకు న్నారు, 
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ఈ స్వరాజ్య ప, తిక జాతీయ నినాదాలను దేశం మూల మూలలా 

మారు[మోగించింది. పత్రికలు నడిఐవారికి నిర్భయత్వం కలిగించింది. 

అసమార్గంలో వెశ్తేవారికి యమదండంగా పరిణమించింది. జాతీయోద్యమ 

వార్తలు ఇతర "పత్రికలు (ప్రచురించడానికి జంకినా, సెక్యూరిటీలు 

ఎన్నెన్నిమాట్లు పోయినా వెనుకకు తగ్గకుండా స్వరాజ్య (పకటించేది, 

(పకాశ౦గారి సౌంతడబ్బేగాక, వసూలు చేసిన వాటా ధనమే గాక, 

(ప్రవాస భారతీయుల బాధలను గురించి ఆయన (వ్రాసినది చదివిన బర్మా 

మలయా దేశాల భారతీయులు కేంద్ర శాసన సభ సభ్యుడుగా ఉన్న 

దినాలలో ఆయన అక్కడ పర్యటించి. నపుడు అభిమానంతో విరా 

కాలుగా ఇచ్చిన లక్షలు కూడా ఈ సత్రికా నిర్వహణలో ఆహుతి 

అయిపోయినవి. చివరకు మిగిలింది పేరు ఒక్కటే. ఈ రోజున, 

పకాశంగారి జీవిశయాత (వాసే సందర్భంలో, స్వరాజ్య ప్మత్రికలు 

ఎక్కడై నా దొరుకుతాయా అని వెతికితే ఎక్కడా దొరకలేదు. ఆయన 
ఆ పత్రికలో వాసేటప్పుడు, పష్మత్రికకు హోని కలుగకుండా, (పభుత్వంవా 

రేదై నా చర్య తీసుకుంకే తనపైనే సంపూర్ణమైన, వ్యక్తిగతమైన 

బాధ్యత తీసుకునేటట్లు- అనేక వ్యాసాలు, నిర్భయంగా (ప్రభుత్వాన్ని 

విమర్శిస్తూ, తన "పేరుమీద (వాసేవారు. 

ఈ పృతికా నిర్వహణలో, సంపాదకీయ వర్గంలో ఇంతో 

అంతో కాలం పనిచేసిన వారిలో ఈ (క్రింది (ప్రముఖులు ఉన్నార: 

వారు = కె. ఎం. ఫణికర్, పోతన్ జోసెఫ్, కోటంరాజు 

పున్నయ్య, కోటంరాజు రామారావు, కె. సంతానం, కోలవెన్ను 

రామకోటీశ్వరరావు, జి. వి. కృపానిధి, భాసా సుబ్బారావు మొదలై న 

వారు. ఇందులో చివర చెప్పిన ఇద్దరూ పత్రిక లిక్విడేషన్ అమ్యేవరకు 
జీతం అందినా, అందకపోయినా, ఏ జళంమీద ఉన్న అభిమానంచేతా, 

ప్రకాశంగారిపై నున్న గురుభావంచేతా స్మతికను అంటి పెట్టుకుని 

ఉన్నారు. 

శయ ుల 

= Pn PA 

rR Tr. 
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శాసన నభలో (పశ్చలకు జవాబులు 

శాసన సభా కార్యక్రమం నడిపించడానికి, నామీద (ప్రత్యేక మైన 
అభిమానముంచి, ఉత్తర (ప్రత్యుత్త తరాలు ఇచ్చే సమయంలో (అంజ 

ప్రతి దినం మొదటిగంట యావత్తూ ఆయన పని నాకు అప్పజెప్పి, 
అవతల ఉండేవారు (ప్రకాశంగారు. అలా అవతల ఉండవలసిన అగత్యం 
స్పీకరు సాంబమూ ర్హిగారివల్ల కలిగింది. (ప్రకాశంగారు మొదట, ఒకటి 
రెండు రోజులు (ప్రశ్నలకు “జవాబులు చెప్పి, తర్వాతనే పార్ల మెంటరీ 
సెకటరీని కాబటి ఆ జవాబులు నన్నే చెప్పమన్నారు దానిపైన సాంబ 
మూ ర్సిగారు ఒక రూలింగు ఇచ్చారు. ఆ రూలింగు ప్రకారం మంతి 

గారు సభలో హోజరయిఉం టే, వార్ల మెంటరీ సెక్రటరీ (ప్రశ్నలకు 

జవాబు చెప్పరాదు. అయితే, (ప్రకాశంగారు దానికి జవాబుగా “*ఇకమీడ 
(పశ్నల సమయంలో నేను అవతల ఉండి, మిగిలిన కార్యక్రమం 

ఆరంభమయ్యెసరికి వస్తుంటాను. (ప్రశ్న ను జవాబులు వార్ల మెంటరీ 

సె కటరీయే ఇస్తుంటా” డని చెప్పి, ఆ రోజు కాగితాలు నా చేతిలో 
ఉంచి, అవతలకు వెళ్ళారు. 

ఇది ఇలా జరుగుతుండగా, అనవసర మైన ఒక చిన్న నిమర్శ 

ఒక చిన్న వార సతికలో ఎవరో (వాళారు. అందులో, ప్రక్నో త తర 

సమయంలో (ప్రకాశంగారు తప్పుకోవడమే బాగుందనీ, ఆయన పార్త 
మెంటరీ సెక్రటరీయే కార్య(కమమంతా (పశంసనీయంగా నడిపి స స్తున్నా 

రనే భావం ఉంది. అయితే, ఈ విషయం నేను మొదట చూడలేదు. 

మామూలుగా నాకు వచ్చే (ప్రశ్నలకు సంబంధించిన పెళ్ళు ఒక రోజు 

నా వద్దకు రాలేదు. గుమాసాలు పంపడం మరచిపోయినా రెమోనని, 

నేను "పకాళంగారి యింటిక్ వెళ్ళాను, (ప్రకాశంగా రస్సుడు భోజనం 

చేస్తున్నారు. కచ్చేరీ గది బల్ల పై న, ఒక వారషతికలోని వ్యాసం 

మార్చినులో (పక్కగా ఎర్ర గీత ఉన్న దానిని నేను చూశాను. ఏదో 
పరిపాలనా విషయమేమోనని చూ స్టే అది (ప్రక్నో తరాలకు సంబం 
ధించి నేను ఇంతకు ముందు పేర్కొన్న వ్యాసమే. ఆ కాగితం నేను 
తిరిగీ అక్కడే ఉంచేశాను. (ప్రక్నలకు సంబంధించిన పెళ్ళు ఆ 
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వక్క నే ఉన్నాయి, అంతలో పృకాశంగారు బయటకు వచ్చారు, 

మామూలు పద్దతిలో, ఆయన కారులోనే నేనూ, ఆయనా అసెంబ్లీకి 

బయలు దేరాము. మా ఇద్దరిలో ఎవరూ ఆవ్యానం ప్రసక్తి తేలేదు. 
కొంతదూరం పోయిన తర్వాత * “ఈ రోజు ప్రశ్నలకు నేనే జవాబులు 

చెపానులే” అన్నారు (ప్రకాశంగారు. నేను “సరే” అన్నాను. కారణం 

ఆయన చెప్పలేదు. నేను అడగలేదు. ఆప్మతిక వ్యాసమే కారణ 

మయి ఉంటుందని ఊహించాను. అయితే, ఇటువంటి వ్యాసంవల్ల 

ప౦కాళ ౦గారివంటి పెద్దవారు బాధప డ్లారా అని అనుకున్నాను. అలా 

రెండు మూడు రోజులు జరిగింది. ఆ తరువాత ప్రశ్నల సెళ్ళు ఆ 

మండ్రివర్లం ఉన్నంతవరకు నాకే వస్తూ ఉండేవి. ఒకటి మాత్రం నేను 
ఇక్కడ చెప్పాలి. మిగిలిన మంతులు తమ పార్ల మెంటరీ సెక్రటరీ 

"అకు, ప్ళకాశంగారు నాకు ఇచ్చినట్లు అవకాశాలు ఇచ్చేవారు కారు. 

అలా ఇచ్చిన అవకాశాలను నేను సద్వినియోగ పర చినశ్తే సభలో 

అందరూ భావించేవారు. ఈ విషయంలో, కేంద్ర లోక్ సభలోను, 

రాజ్యసభలోను ఉన్న పద్దతి, ఈ రాష్ట్ర శాసన సభలో పద్దతికి భిన్నంగా 

ఉంటుంది. మంత్రి అక్క_డే ఉన్నప్పుడు కూడా ఉప, సహాయ మంత్రులు 

జవాబు లివ్వడానికి అభ్యంతరంలేదు. అంతే కాదు. వారే (పథమంలో 

సచివాలయంవారు (వ్రాసి నికరం చేసిన (ప్రత్యు త్రరాన్ని చదువుతారు. 
అవసరం వచ్చినపుడు మంతి కూడా లేచి ప్రత్యు తరాన్ని విపులపరు 

సాడు, శాసన సభలో ఉపన్యానా లిచ్చేటస్పుడు (పకాశంగారు మంద్ర 

స్వరంలో మెల్లిగా మొదలుపెట్టి తూచి తూచి మాట్లాడినా, ఉపన్యాసం 
గడచిన కొద్దీ ౩ వాక్యాలు వేగం అందుకుని అవసరాన్ని బటి ఉచ్చ మైన 

స్వరంలోకి వెళ్ళడం జరిగేదని ఇదివరకే వివరించాను. తాను మాటాడు 
తున్నపుడు ఇతర సభ్యులెవరై నా విమర్శనా పూర్వకంగా ఎదైనా 

మధ్యలో అంటే, ఆయన దాన్ని వెంటనే అందుకుని, దాని జవాబును 

కూడా తన వ్యాఖ్యానంలో కలప గలిగేవారు. ఒక. రోజున శాసన 

సభలో జమీందారీ ఎంక్వయరీపై మాట్లాడే సందర్భంలో “పెర్మనెంట్ 
నెటిల్మెంటు రెగ్యులేషన్సోగల భథాషయొక్క అర్ధం (పీవీ కౌన్సిల్ వారు 
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సరిగా (గహించలేకపోయా”రని (ప్రకాశంగారు అంస్కే శాసనమండలి 
సభ్యులైన సర్ కె. ఏ. రెడ్డినాయుడుగారు అందుకుని, “పీవీ కౌన్సిల్ 
వారంతా ఇంగ్లీ మువారు కదా! వారి ఇంగ్లీషు వారికే బోధపడలేదం 

టారా?” అని ఆశ్చర్యంతో (పళ్నించారు. వెంటనే (ప కాశంగారు 

“అంతే! రెడ్డినాయుడుగారికి తెలుగు (గంథాలన్ని అర్హ మయ్యాయా?” 

అని ప్రల్నించారు. 

రెడ్డనాయుడుగారు, (పకాశంగారు చిన్నప్పుడు కలసి చదువు 

కున్న వాళ్ళు (క్రాస్ మేట్స్. మొ త్తం పై పై న ఆ రెండళ్ళున్నర మంత్రి 

వర్ల కాలంలో (పకాశంగారు ఏది మాట్లాడినా, దానికి ఒక విలువ, ఒక 

బరువు ఉండేవి. అందుకు ఆయన త్యాగశీలత ముఖ కారణము. 

7: 

సుం తినరాల రాజినామా 

రాంగెసు మంతివర్షాలు చురుగ్గానో, మందకొడిగానో 
కొన్ని కార్యకలాపాలు సాగంచుకుంటూ వస్తూన్న రోజులలో . 

యూరపు ఖండంలో ఒక మ హాయుద్ధం (ప్రారంభమైంది. (పథమ 

(ప్రపంచ నంగామానంతరం శాంతి "సంప్రదింపుల మిషపైన ఓడి 

పోయిన జర్మనీని గెలిచినవారు అజగ(దొక్క_గా, జర్మనీ (ప్రజల హృద 

యాలలో ఉడుకు కలిగి, దూరదృష్టిలేని ఒక నాయకుని ఉద్దతివల్ల ఈ 
యుద్దం ఆరంభమయింది. జర్మనీవారు తమకు.___ఇంగ్ల ండు, (ప్రాంను, 
ఆమెరికా వారు ముఖ్య శ(తువులనే భావం పెంచుకున్నారు. ఒక లంఘిం 
పుతో హిట్లరు, (ప్రక్కనున్న చిన్నదేశాల న్నాకమించుకుని, యుద్ద భేరీ 
(మోగించాడు. ఇంగ్ల ండుపై యుద్దం (ప్రకటించాడు. మన దేశానికీ 

జర్మనీకీ మధ్య యుద్దానికి వ్ విధమైన కారణమూ లేదు. కాని మన 
దేశం ఈ యుద్దంలో" తమకు సాయం చేయాలని ఇంగ్ల ౦డు పాలకుల 

వాంఛ. గాందిగొరేమో అసలు అహి౦నావాది. యుద్ద విముఖుడు, 
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కాంగ్రసు ఆయన నాయకత్వం (క్రింద నడు స్తున్నది కదా! అందుచేత, 

ఆగస్టు మొదటి వారంలో కాంగ్యొస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశమై, 
భారత దేశాన్ని ఐరోపా సం(గామంలోకి దించగూడదని తీర్మానం 

చేసింది. దీనికి జవాబుగా 8-0-1889 నాడు, బిటిమ రాజ(పతినిధి 

భారత డేశం యుద్దంలో ఇంగ్ల ౦డు పక్షాన చెరినట్లుగా ఒక ప్రకటన 

చేశాడు. అప్పుడు కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీవారు, గాంధీగారి 

అహింసా తత్వం అటుంచి, వారం రోజులపాటు చర్చజేసి, ఆ నెల 

14 వ తేదీన భారత దేశాన్ని స్వత ంత9 మైన దేశం కిరంద గొర ఏసూ 

ఇంగ్లండు ప్రభుత్వంవారు తమ యుద్దోద్దేశాలను సృకటించినబ్ల యితే 
వారికి సాయం చేసామని తీర్మానించారు." గాందీగారిని కాదని ఈ 

విధ౦గా తీర్మాని స్టే, బింటిషువారు కాంగస్ అభిప్రాయాన్నే గొరవిసా 

రని కాంగస్ వారనుకున్నారు. అయితే, బటిషువారు ఈ తీర్మానానికి 
ఎట్టి ఏలువా ఇవ్వలేదు. 22.10.39 న కాంగెస్ కమిటి తిరిగీ సమా 

వేశమె, ఆత్మ పరీక్ష చేసుకుని, (బ్రిటిష్వారికి యుద్దంలో సహాయం 
చేయకూడదనీ, కాం(గెస్ మం|త్రివర్లాలన్నీ రాజీనామా చేయాలనీ 

ఆదేశించారు. దాని (ప్రకారం 26.10.1989 నాడు చెన్నపట్నంలో, 

శాసన సభలో మంత్రివర్గం రాజీనామా చేయాలని ప్రతిపాదించిన 
తీర్మానం అంగికరింపబడీంది. 29 వ తేదీన రాజాజీ మం త్రివర్షం రాజీ. 

నామా షత్రం గవర్నరుకి అందజేశారు. ఆ రోజే హోల్చ్సృవ్ అనే 
6ఏవిన్యూ కార్యదర్శి (ప్రకాశంగారి గదికి వచ్చి, బాగా నడు స్తున్న మినిస్ట్రీ) 

రాజీనామా చేయడం ఆంత వ్యవహార జ్ఞానంతో కూడిన పని కౌదని 

సానుభూతి పరంగా అన్నాడు. (ప్రకాశంగారి కేమో జమీందారీ బిల్లు 

పాసు కాకుండా రాజీనామా ఇవ్వడం ఇష్టంలేదు. కాని, ఆ రాజీనామా 

ఇవ్వడం మంచిదే అని పైకి ఆ కార్యదర్శితో అన్నారు. రాజీనామా 

ఇవ్వపోయినట్ల యితే__గవర్నరు కాన్టి ఎట్యూషనల్ గవర్నరుగా 

మాత్రం ఉండి, మం(తుల సలహా (ప్రకారం నడుథానని ఇచ్చిన మాట 

ఏ విధంగా నిల జెట్టుకో గలడు? యుద్దానికి మన రాష్ట్రంలోంచి ఏ విధ 

మెన సాయమూ "చేయమని మంత్రివర్గం చెప్పినమాట ఎలా నిలబడు 
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తుంది? వెంటనే రాజీనామా చేయకపోతే కాంగెసు నీతికి భంగంగా 
ఎన్నెన్నో ఆర్లర్లు మన మంత్రివర్గంవారు చేయవలసి వచ్చేది, 

am ణం 

(ప్రకాశంగారి కాంగగెసు [ప్రచారము 

రాజీనామా ఇచ్చిన వెంటనే (పకాశంగారు తిరిగి కాం(గెస్ పని 
చేయడంలో నిమగ్నులయ్యారు. 1997 లో (పకాశంగారు మంత్రి 

అమిన తరువాత కాంట గెస్ అధ్యక్ష సదని డాక్షర్ పట్టాభి సీతా వామ య్య 

గారికి అప్పజెప్పారు. (ప్రకాళంగారు రాజీనామా చేపే రాగానే సీతా 
రామయ్యగారు, రాష్ట్ర కౌంగెస్ సంఘపు అధ్యక్ష పదవిని (పకాశం 

గారికి చయురక్షితంగా అస్పజ జప్పారు. అప్పటికి కాంగెసులో తీవం మైన 

అడ్డు క కెరటాలు పుట్టలేదు, 

స్రకాశంగారు ఆ తర్వాత తెలుగు పాంంకాలలో మూల 

మూలలకు ప్రయాణం చేస్తూ. కాంగెను ముంత వర్గ పాలనలో జరి 

గిన లోపాలను పీజలలో ఎవరై నా విమర్శి స్తే పరిపాలనను సమర్షిస్తూ, 
జమీందారీ బిల్లు మొదలయిన బిల్లు ౨ లెందుకు ఆలస్య మైనవో బోధనరుస్తూ, 

మంతివర్షం “ప కారణంచేత రాజీనామా ఇన్వవలసి వచ్చినదీ వివరిస్తూ 

గంఫీరోపన్యాసాలిస్తూ రాష్ట్రంలో పర్యటన చేశారు. 194] జనవరిలో 

నూజివీడులో జరిగివ రాష్ట్ర రాజకీయ సభకు పొకాశంగారే అధ్యక్షత 
వహించారు, స్వాతంత్య్ర సమరం గూర్చి మాట్లాడి, గా౦మస్వ రాజ్యము. 

ఖద్దరు వా౦ ముఖ్యము, హరిజనోద్దరణము మొదలైన విషయాలపై 

ఆయన గంఖీరోపన్యాసాలు చేశారు 

_ ఫిబ్రవరి నెలలో కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ మరొకసారి సమా 

వేళమై, రాష్ట్రాలలో కాంగ్రస్ మంతివర్గాలు తిరిగీ స్థాపించే ప్రస క్తి 
వదుల కుని, 'గాందిగారి నాయకత్వాన సం పూర్ణంగా బలపడడానికి తీర్మా 
నించుకున్నారు. మార్చిలో వీహారు రాష్ట్రంలోని రామ్ఘర్ వద్ద అఖిల 
భారత కాంగ్రెస్ నాంవత్సరిక మహాసభ జరిగింది. నభ జరగడానికి 

- ఏర్పాటయిన సలం చిన్న అడవి వంటిది. చాలా చెట్లను కొట్టి, కాంగె 

స్కు వచ్చిన హరికి వసతులూ, సభా స్టలమూ ఏర్పాటు చేశారు. అసలు 
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సభ ఏమో బహిరంగ స్థలంలోనే జరగడానికి ఏర్పాటు జరిగింది. అయితే, 

దుర దృష్ట వశొ es మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వేళ అయ్యెసరికి "మేఘాలు 

దట్టంగా. కమ్మి, "కండలతో డిమ్మరించినట్లు వర్షం పడసాగింది. తడవ 

కుండా ఉందామనే ఆశతో, కొందరు వేదికపై "నున్న తివాసీల కీం0ద 

జంబుకానాల కిం0ద ప్రవేశించారు. అయితే ఆ రక్షణ వారికి ఒక పది 

నిమిషాలు మాత మె కలిగింది. తర్వాత ఆ పెద్ద పెద్ద తివాసీల్కు జంబు 

కానాలు కూడా పూర్తిగా తడిసి బరువేక్కడంతో వాటి కిరంద ఉక్కిరి 

బిక్కిరి అవుతున్న వారిని ఎలాగో కష్టంమీద పెకి లాగవలసివచ్చింది. 

అందులో చాలామంది అప్పు డలా చాలాసేపు తడవడంవల్ల జబ్బు 

పడ్డారు. చెన్నరాష్ట్రంలో పబ్లిక్ వర్క్స్మంతగా పనిచేసిన యాకూబ్ 
హు సేన్ గారు అలా తడియగా చేసిన జలుబు న్యూమానియా కింందికి 

మారగా, జబ్బుపడి, చెన్నపట్నానికి తిరిగి వచ్చిన కొంత కాలానికి 

దివంగతుల మయ్యారు, 

ఈ కాంగ్రెస్ పూర్తి అయిన తర్వాత నేను, డాక్టర్ పట్టాభి 

సీతారామయ్యగారు కలసి. తిరుగు (పయాణం చేయడం సంభ 
వించింగి. అయనపై నాకు అపారమైన గౌరవ ముండేది. ఆంద 
ఉద్యమం (పారంభకౌలంలో ఆయన మహానాయకత్వాన్ని వహించారు. 

నిశిత మైన విమర్శనా శ డీ వాడియెన వాగ్జాటి గల ఆయన కాంగెస్ 

అధిష్టాన వర్షంలో కొంతవరకు గాందీగారికి ఆప్పుడు. 1935 లో 

కాం(గస్ స్వర్లోత్సవ సమయంలో కాంగ్రెస్ చర్మితనంతా ఒక ఉద్దం 

థంగా (వాసి (ప్రశంనలు బొంవారు ఆయన, అయిరే ఆయనకు మొదటి 

నుంచీ (పకాశంగారం టే కొంచెం ద్వేషం, మాత్సర్యం ఉండేవి. అవి 

అనేక సమయాలలో బయల్పుడుతూ ఉండేవి, కబుర్ల ధోరణిలో, 

చెన్నరాష్ట్రంలో కాం(గెస (ప్రభుత్వం ఎలాగు నడచిందో అని ఆయన 

అడిగిన (ప్రశ్నలకు జవాబుగా, రాజాజీ ఐ.సి.యస్, ఉద్యోగుల చెప్పు 
చేతలలో ఉండేవారనీ, తాను ఎంచుకున్న మంత్రివర్గం పై ఆపే 

నమ్మకం కనబర్చేవారు కారనీ నేను సోదాహరణంగా చెప్పగా, స్పీ్రా 
రామయ్యగారు “నువ్వు చెప్పిందంతా బాగుందయ్యా? అసలు మన 
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వాడు మంచివాడయితే సరిపోయేది కదా?” అన్నారు. ఆయన నూచిం 
చింది (ప్రకాశంగారి విషయము. ఆవిధంగా ఆయన అనేసరికి నాకు. 
ఆశ్చర్యం వేసి, “మీ అందుకిలా అంటున్నారని అడిగాను. దానిపై 

పట్టాభిగారు “ఒక జమీందారుకి, కోర్డు ఆఫ్ వార్షుకి జరిగిన వివాదంలో 

(ప్రకాశంగారు పాస్ చేసిన ఆర్షరు సరగతి నువ్వేమంటావు?” అన్నారు, 

ఆది విజయనగరం జమీందారుకు సంబంధించినది. ఆ ఫైలు విషయమై 

తెలిసినవారు రెవిన్యూ 'స్యకటరీ, (ప్రకాశంగారు, నేను, లా మినిష్ట 

రయిన డాక్టర్ సుబ్బరాయన్ గారు మా(తమే. నాకు ఆ పిలుని గురిం 

చిన సంపూర్ణ విషయాలు తెలును గనుక, ఆ వివరాలు ఆద్యంతం 

ఆయనకు చెప్పి, “దీనిపెన మీరే ఆర్డరు వేయవలసివ స్తే (పకాళం 

గారు వేసినట్లుకాక చేదుగా చేయగలరా?” అని ప్ర్నించాను. దాని 

పెన ఆయన, “ఈ సంగతులన్నీ మాకు సరిగ్గా చె ప్పేవా డెవడున్నా 

డయ్యా?” అన్నారు, 

“వాకు అంటే కౌం(గెస్ కమిటీ పెద్దలకు అన్నమాట. 

“ఉన్న సంగతులు చెప్పే వా రెవరున్నారని మీ రడుగుతున్నారు, 

లేని సంగతులను ఉన్నట్టు మీకు చెప్పిన వా రెవరో చెప్తారా? పోనీ, 
ఒక వేళ అనుమానం వ స్టే ప్రకాశంగారిని కనుక్కోగూడదా? కావంస్పే, 
నన్నడగరాదా? ఏమీ బేకుండానే ఒక మహావ్య క్రి పైన ఇటువంటి 

అనుమానాలు మీలో మీరు పెంచుకోవడం మంచిదా” అన్నాను, 

అందుకు, “విశ్వనాథం! నువ్వింకా చిన్నవాడివి. లోకంలో 

అనేక సంగతులు జరుగుతాయి. నీకు తెలీదు” అన్నారు ఆయన. 

అది విని నా కాశ్చర్యం వేసి వివరాలు మళ్ళీ చెస్పవలసిందని రెట్టిం 

చగా, ఆయన “సరైన ఆర్డరు పాస్ చేయడానికీ కొంతమంది డబ్బు 
పుచ్చుకుంటా రన్నది నీకు తెలీదులే,” అని పూచీ సేచీలేని పద్దతిలో 
మాట విసిరేశారు. 

బేసబబై న మాటలకు వారి మాసీ పరాకాష్టగా కన్పించింది 

నాకు, 

అది మొదలు, వారితో సంభాషణ నేను వీలై నంత మట్టుకు 



వ్య క్తి సత్యాగ్రహము 637 

తగ్గించుకొంటని, తర్వాత చరితలో (పకాశంగారికీ, పీరికీ వైషమ్యాలు 

ప్రాణం పోయవరకు హెవ్చిపోతూనే వచ్చిన మాట అందరికీ తెలిసినదే. 

8 

వ్యక్తి సత్యా గహము 

గాంధీగారు స్వాతం(కోద్యమాన్ని ఏ విధంగా కొ తగా నడిపి 

సారో ఎవరికీ అవగాహన కాలేదు. “యుద్ద సమయంలో, 

ఇంగ్ల ండు చేశం (పాణ సంకట సమయంలో ఉన్నపుడు నే నిబ్బంది 

కలుగజేయను, ” అన్న ఆయన వాగ్దానం అందరూ ఎరిగిందే. శు 

పుకు ఇబ్బంది కలిగించనిది ఉద్యమం ఎలా అవుతుంది? ఎదై నా చేసినా, 

ఆది ఉద్యమం అని అనిపించుకోవడానికి తగినదవుతుందా? 

_ ఇలా ఉండగా, ఆయన ఒక ఆదేశం ఇచ్చారు. దాని (ప్రకారం 

దేశంలో (ప్రతి జిల్లాలోనూ సత్యాగ్రహ సంఘాలు ఏర్పాటు కౌవా 
లన్నారు, ప్రత్యేక మైన సంఘాల ఏర్పాటుకాక, జిల్లా కాం (గెస్ 

సంఘాలే సత్యాగహ సంఘాలుగా మారవలసిందని మార్చి నెలలో 

రామ్ఘర్ కాంగ్రెస్ కాగానే ఆదేశం ఇచ్చారు. దాని (ప్రకారం, 

24.4_1940 నాడు విశాఖపట్నం జిల్లా కాం(గెస్ కమిటీ, విశాఖపట్నం 

జిల్లా సత్యాగ్రహ సంఘంగా మారడానికి తీర్మానించి, అలా మారి 

పోయిరది. నెహూగారు కూడా ఇంగ్లండు సంకటావస్థలో ఉన్న 

సమయంలో సివిల్ డిస్ ఒవీడియన్స్ (సాత్విక నిరోధం) పైన 

ఉద్యమం ఏదీ చేయకూడదని (ప్రకటించారు. ఈ *ట్టుబాట్లలో సుభాస్ 
చందిబోస్ ఎస్పుడూ ఇమిడి ఉండలేక పోయేవారు. “అయన క కాంగెస్ 

చ్చసి డెంటుగా ఎన్నిక యినప్పుడు, గాంధీగారు ఆయనను వ్యతిరెకించి, 

హకరించక పోవడంవల్ల -ఆయన తన స్వంత ప్రచారంలోనే ఉండే 

వాడు. ఆయనను జూలై. 2 న అరెస్టు చేశారు. 

కాం(గెస్ వర్కింగ్ కమిటీ మరొకసారి తిరిగి పూనాలో 
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సమావేశ మయింది. గాంధీగారి అహింసా సూ(శ్రానికి భిన్నంగా ఒక 

తీర్మానం చేసింది. తాత్కాలికంగా కేంద్రంలో జాతీయ ప్రభుత్వాన్ని 
ఏర్పాటు చేసినట్ల యితే యుద్దంలో కాం(౧సు మం త్రివర్గాలు (బిటి 

వారికి వారి మ్మతులకు సహాయం చేస్తాయని తీర్మానించారు. ఆ 

మీటింగులో ఈ విషయమై గాందికి, " రాజా బీకి వివాదం వచ్చింది, 

గాంధీగారు “మనం మన దృక్పథాలలో ఒకరినుంచి ఒకరం దూర 

మవుతున్నామని నేను చాలా కాలంనుంచి (గహిస్తూ వస్తున్నాను” అని 

రాజాజీతో అంపే ఆయన, “మీ దృష్టి మందగించింోదని ఒక వినురు 

విసిరారు. ఈ వాగ్వివాదం జరుగుతున్నప్పుడు (వ ల్యేకాహ్యానం పైన 
ఆ సమావేశంలో (ప్రకాశంగారు హాజరయి ఉన్నారు. అయితే, 
ఆ తీర్మానం చాలా పొరబాటయినదని (పకాశంగారు ఒక బహిరంగ 

సభలో చెప్పి, మరొక మాటకూడా అన్నారు___“కాం[గెస్ కమిటీవారు 
కొంతకాలంలోనే మోకాళ్ళమిద నిలబడి, నాయకత్వం వహించమని 

మళ్ళీ గాంధీగారినే ప్రార్థి ంచే పరిస్టితి రాకతప్ప”దని. 

ఆగస్టు 8 న పూనాలో, కాం(గెస్ వర్కింగ్ కమిటీ అడిగిన 

(ప్రకారం జాతీయ ప్రభుత్యం ఏర్పాటుచేయడం సాధ్యంకాదని వె వై్యసాయి 

(పకటించారు. కావలిస్తే, ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ వి _నృతసరుసా 

నన్నారు. అంతేకాని, బాధ్యత అన్నది తన చేతిలోనుంచి జార విడ 

వడం మాతం సాధ్యం కాదన్నారు. 'సెప్టంబరు 12న (పకాళంగారి 

నాయకత్వం (కింద గుంతకల్లులో సమావేశ మైన ఆంధ్రరాష్ట్ర కాం (గెస్ 

వై సాయి చెప్పినదానికి జవాబుగా దేశవ్యాప్త ప్రమైన శాననోల్ల ౦ఘా 

నాన్ని కాంగనువారు ఆర౦భించనలసిందని అఖిఐ భారత కాం (గైస్ 

అధిష్టాన వర్గానికి సిఫారసు చెశారు. తరువాత మూడు, నాలుగు రోజు 

లకు కాంగెస్ అధిష్టానవర్గం, అదివరకు జాతీయ సభుత్యం ఏర్పాటు 

చేస్తే యుద్ధానికి సాయం చేసామని జూలై. లో పూనాలో చేసిన వాగ్గా 

నాన్ని ఉపసంహరించుకుంటున్నామని చెప్పి, (పకాశంగారు కొన్నాళ్ళ 

(కిందట చెప్పిన'ే వారి తప్పును వారే సవరించుకున్నారు. గాంధీగారు 

“ఆత్మనిగహం అనేది అత్మనాశనం [కింద పరిణమించడానికి వీలు 
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లేదు కదా?” అన్నారు. తర్వాత ఆ నెల 28 న గాంధిగారు వై(స్రా 

యిని సందర్శించారు. అప్పటి కప్పుడే “వ్య క్తి సత్యాగహంి అనే 
ఒక కొత్త పకియ గాంధిగారి పదకోశంలో రూపొందటం ఆరంభిం 

చింది, 

ఈ పూనా సమావేశం అయిన తరువాత, 18.10.40 నాడు 

ప్రకాశంగారు అనంతన్చీరం బహిరంగ సభలో వ్య క్రి సత్యాగహ 
(ప్రక్రియా వివరాలు, దాని ప్రభావంగురించి గంభీరోపన్యాసం గావించారు. 

అంతకుముందు రోజే, గాంధిగారు ఈ వ్య క్రి సత్యాగహం 

అన్నది వినొదాధాన గారితో (ప్రారంభిస్తామని (ప్రకటించేసరికి, జవహా 
నెహ్రూ (పభృతులకు కోపం వచ్చింది. అది విప్లవం తేగలిగే 

ము అయినట్లయితే అటువంటిదానికి తమకు త్మగతాంబూలం 
ఇవ్వాలంటూ __ “ఎవరీ వినోబా భావే?” అని (ప్రళ్నించారు. 

“ఆయన సత్యా హింసలలో సంపూర్ణనుయిన విశ్వాసం కల 

వ్యకి. నాతోనే ఆశమంలో ఉండంవల్ల ఇతని పేరు పె కీరాలేదు. 
కాని, నేను తలపెట్టిన వ్య క్రి సత్యా? గహానికి ఆయనే తగిన వొడని 
గాంధిగారు జవాబిచ్చారు. అంతేగాక, ఆ సత్యాగ్రహానికి నాయకత్వాన్ని 
తన ఓక్కరి చేతిలోనే ఉంచుకోవాలని గాంధిగారు నిర్ణయించారు, 

తాము చెప్పినవారే దేశంలో వ్య డ్రి సత్యాగ్రహం చేయాలన్నారు. 

మొదట కొందరు అగ్రవాయసలు, వారి తరువాత కేంద్ర. రాష్ట్ర శాసన 

సభలలోని కాం(గెస్ సభ్యులు, ఆపైన దేశంలోని అన్ని జిల్లాల 

కాంగెస్ కమిటీ అధ్యతులు, డిస్టిక్ బోర్డు మొదలై. న స్థానిక సంస్థల 

అధ్యకులు ఈ సత్యా(గహంలో హారానవేలపిందని ఆయన ఏర్పాటు 
చేళారు. రాష్ట్రాలనుంచి పంపిన పేర్ల వరుసలను అయన అనుమ 

తించిన తరువాతే సత్యాగహంలో పాల్గొనవలపి ఉండేది. 

ఈ విశాల భారతదేశ మంతటికీ ఏకె క నాయకుడుగా ఆయన 
చెప్పినట్లు సత్యాగహులు దేశం మారు మూలలనుంచి ఒక క్రమ 

శిక్షణతో రావడం అన్నది గొప్ప విప్ప వాత్మక మైన, రాజకీయోద్యమ 

T 42 
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(ప్రక్రియ. అయితే, శ్మీఘంగా తిరిగి మంత్రి పదవులలోకి వెళ్ళడం తప్ప 
వేరే గత్యంతరం లేదనుకున్నవారికి గాంధిగారి మంత రహస్యం 
అర్హం కావడం కష్టమయింది. “ఈ ఉద్యమం చేసే చప్పబడి 

పోతుంది” అని రాజొజీ వ్యాఖ్యానించారు. రానీ అది చప్పబడకపోగా, 

బోయే “క్విట్ ఇండియా” మహాసం[గ్రామానికి మొదటి మొగ్గర 

ముగా పరిణమించింది. 

గాంధిగారు ఇంకొక సూూత్రంకూడా చెప్పారు సత్యా గహానికి 

తాను నియమించే వ్యక్తులు తమకు తోచినట్టు ఉపన్యాసాలేవీ చేయక, 
తామిచ్చే రెండు వాక్యాలను__ముందుగా అధికారులకు సమయం, 

స్టలం తెలుపుతూ నోటీను ఇచ్చి, అక్కడ అస్సుడు చదవాలన్నారు. 

ఆయన ఆదేశించినట్లు, అవి నిజానికి రెండు వాక్యాలు కాక ఒక 

వాక్యమే. అది. “ఈ యుద్ధములో (బిటిషవారికి మనుమ్యలకతోగాని, 
ధనముతోగాని సాయము చేయుట నీతి విరుద్ధము; దోష సహితము” 

"మమంతా ఈ ఒక్క_వాక్యం చదివే సత్యాగ్రహం చేశాము. ఇది బహి 

రంగ సభలలో జరిగేది. (ప్రజలందరికీ నత్యాగహ నందేశమిచ్చి, 
శాసనోల్లంఘనం చేయాలి. 

'అయుతే, దీనికికూడా రాజాజీ వ్యతి రేకియే. ఆయన “ఇదంతా 

బహిరంగంగా చేయవలసిన అగత్యమేముంది? లాభమేముంది? యుద్ద 

సంబంధమైన (పభుత్వంవారి ఉపసంఘ సభ్యులకు మనం ఎందుకు 

సహాయం చేయమో వివరిస్తూ ఉత్తరం (వాస్తే పొలదా?* అని వాదిం 

చారు. గాంధిగారు ఆయన బాధపడలేక, ఆయనను ఒక్కడినే అలా 
చేనుకో మన్నారు. 

కాని, రాజాజీ మాతం తనలో (పత్యేక విశ్వాసంగల సభ్యుల 

చేత యుద్ద సంఘ సభ్యులకు దీర్ల మెన ఉత్తరాలను (వాయించారు, 

తెలుగు రాష్ట్రంలో ఒకరో, ఇద్దరో తప్ప ఆయన మాట ఎవరూ విన 

లేదు. ఈ విధంగా వ్యక్తి సత్యాగ్రహం ఆరంభించిన తర్వాత చెన్న 

రాష్ట్రంలోని వేలూరు, తిరుచినాపల్లి, కోయంబత్తూరు జెయిళ్ళు రోజు 

రోజుకూ సత్యాగ్రహ ఖై దీలకో నిండిపోతూ ఉండేవి. గాందీవారి వద్ద 
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అనుమతి పొందిన ముగ్గురు నలుగురు తప్ప పేర పడ్డ కాం్యగెస్వాదులు 

ఎవరూ జెయిలు అవరణకు అవతల లేరు. వ్య డ్రి సత్నాగహాన్ని వ్యతి 

చేకించిన వారు.__ జెయిళ్ళలోకి ఎవరూ రారని తాము చెప్పినందుకు 

వ్యతిరేకంగా జరగడం కంటగింపు కౌగా, జెయిళ్ళలోకి వ స్తెమా(త్రం 

ఏమి లాభమనే కొ త్ర నినాదాన్ని (ప్రచారం చేయసాగారు. 
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సక్తి స mn త్వా గహం చేయడానికి స్రథమంగా నాకు అవకాశం 

ఇవ్వవలసిందని ప౦కాశ౦గారిని కోరాను. బహుశా ఆయనకు 

కూడా రాష్ట్రంలో తామే ప్రప్శిథమంగా సత్యాగ్రహం చేయాలనే 

సంకల్పంతో ఉండడంచేత కాబోలు తామే సత్యాగ్రహం చేశారు. నాకు 

మొట్టమొదట కాకున్నా, ముందుగానే అవకాశం ఇచ్చారు. 26.11.40 

నాడు నేను జిల్లా కోర్డు గుమ్మం దగ్గర, గాంధీగారు చెప్పిన వాక్యాలు 

చదివి శాసనోల్ల ంఘనం చేళాను. వెంటనే నన్ను అరెస్టు చేసి దూరంగా 

దువ్వాడ దగ్గరున్న ఫారెస్టు బంగళాలో అంతకు ముంచే నాకోసం 

వచ్చి కూచున్న డిప్యూటి “కలెక్టరు ముందు హాజరు పెట్టగా, ఆయన 

నాకు ఆయన పద్ధెనిమిది నెలల కరఠినిక్ష విధించాడు. అలా నేను అరె 

స్రయి వేలూరు జెయిలుకు వెళ్ళేసరికే, పకాశంగారు అక్కడికి వచ్చి 

ఉన్నారు, త్వరలోనే ఒకరి తర్వాత ఒకరుగా మంతులు, శాసన 

సభ్యులు జై లుకు రావడం పా౦రంభించారు. తనకు వ్యకి క సత్యా 

గృహంపై న నమ్మకం లేదన్న రాజాజీ కూడా వచ్చేశారు. మేము 
వెళ్ళేముందు, అక్కడ పదిమంది దాకా కమ్యూనిస్టులు ఖె దిలుగా ఉండే 

వారు. లోగడ వారిలో చాలామంది కాంగొసులో ఉన్నవారే: రోజూ 

సాయంకాలం ఆరు గంటలయేసరికి మమ్మల్ని పి త్యేకమైన గదులలో 

పెట్ట తాళం పేసేసేవారు. “కోరి జై లుకు వచ్చిన మా యడల యెందు 
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కీ అసన మ్మక?మని పాళ్నించగా, జై ల సూసరించెండెంటు మా! 

సెల్లులకు దగ్గరగా ఉన్న జై లు ఆవరణ గోడను చూపించి, అందులో | 

ఒక భాగం కొ త్రగా మరమ్మత్తు చేసిన దానిని చూపించారు. ఆ. 

భాగంలో కన్నం త్రవ్వి కొంతకాలం కిం0ద న నలుగురు కమ్యూనిస్టు 

ఖై డీలు పారిపోవడంచేత ప్రభుత్వంవారు ఇటువంటి జాగ త్ర త్ర క్రీసుకో 

మని ఆడేలించి నట్టు చెప్పారు, అయితే, మాతోబాటు అక్కడ మిగిలి 

ఉన్న క కమ్యూనిస లు అలా పారిపోయే వారిలాగా తోచలేదు. అది వేరే. 

మాట. 

ఇంతలో, వ్యక్తి సత్యాగ్రహం చేసి జై లలోకి వచ్చేవారి సంఖ్య 

దినదినానికి పెరగడం (పారంథించింది, కాలక్షేపంకోనం పొద్దుట 

వళ కొందరు రాజాజీ చుట్టూ చేరేవారు. అలాగే, కొందరు హృహోళం 

గారి చుట్టూ చేరేవారు. అయితే రాజాజీ, ప్రకాశంగారు అనే కలుసు 

కోవడంగా నీ, మాట్లాడుకోవడంగాసీ జరిగేది కాదు. విరామకౌలం చాలా 

ఉండడంచేత సహజంగా గింథపఠనం సాగేది, రామాయణము, భార 

తము, భాగవతము మొదలై నవి ఎక్కువగా చది వేవాళ్ళు. అంతకన్న 

హెచ్చుగా, దాదాప అందరి చెకుల్లోనూ భగ వదీత కనిపించేది. సరే! 

మిగిలిన రాజకీయ గ్రంథాల పై. పెనా, రాజకీయాలపై నా వాదోపవాదాలు 

చెట్టనీడలలో గుంపులు గుంపులుగా చేరిన సత్యాగిహుల మధ్య బహు. 

కంగా, ఒక క్కస్పుడు తీవ్రంగా జరిగేవి అందులో అందరి 

దృష్టిలోను పడేటట్లుగా రాజాజీ కూచున్న గుంపు, ప్రకాశ౦గారు 

కూచున్న గుంపు ఏడివిడిగా ఏర్పడినాయి. అందుచేతే. 

“రకచోట రామాయణ కధా శరవణ పుణ్య 

పదములు = వాల్మీకి అదరిపడగ; 

ఒకచోట భాగవ తోదంత వ్యాఖ్యాన 
తీవిత-పోతన్న దిగుల పడగ; 

ఒకచోట భారతీయ కవితా వాహినీ 

స్నాతులై_ కవులెల్ల సంచలింప; 
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ఒకచోట సామ్యవాద కలక లార్చటి 

రవములు_లెసినును లజ్జపరుప, 

రాజితాచార్య శాసన రక్షితమ్ము 

ధీపకాళ విభాషిత తీవఫణితి 

విశ్వ వేదాంత కీ థ్రికా విలసితమ్ము 

రాయవేలూరి నగర కారాగృహమ్ము.” 

అని 16.12.40 న నేను (వ్రాయడానికి అవకాశం కలిగింది. 

ఇంతలో (పభుత్వం వారు తిరుచినాపల్సి జైలులో వ్యక్తి సత్యాగహం 

చేసిన వారికని (ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లుచేసి మమ్మల్ని దాదాపు మూడు- 

వందల మందిని అక్కడికి రవాణా చేశారు, మొదట్లో ఎర్పాటు సరిగా 

లేకపోయినా, రాను రాను కొంత వసతి కల్పించి, వెళపట్టున భోజ 

నాలు, స్నాన సౌకర్యాలు మొదలై నవి ఏర్పాటు చేశారు. ఆవరణ 

లోంచి ఎవరూ పారిపోవడానికి వీలులేకుండా చుట్టూ దార్ బ్న్వె ర్ 

(ఇనుప ముళ్ళ తీగతో కంచెలా కట్టి, రాత్రి వేళ ముఖ్యంగా దాన్ని 

విద్యుద్భరితం చేసేవారు. ఖై దీ లెవరూ దాన్ని దాటి పారిపోలేదు కానీ, 

సూపరింపెండెంటుగారి చూడచక్కని కుక్క_మాతం ఆ కంచెలోని 

విద్యుదాఘాత౦ చేత హత మయింది. 

వేలూరి జైలులో. రాజాజీ, (ప్రకాశంగారలు తలవరులుగా ఏర్చ 

డిన (ప్రత్యేక బృందాలు ఇక్కడ స్టిరపడినాయి, 

తిరుచినాపల్లి జైలు ఆవరణలో పెద్ద ఫెద్ద చింత చెట్లు మెండుగా 

ఉండేవి. వాటి (కింద, ఈ (పత్యేక సత్యాగహ బృందాలు చేరి ముచ్చ 

టించు కొనడానికీ, వాదించుకొనడానికీ, పఠనాన క్తిని సంకృ ప్రిపరచు 
కొనడానికీ, ఇతరములైన మంతనాలకూ అవకాశాలు హెచ్చుగా 

ఉండేవి. 

“గీతారసార విఖ్యాత (పదాతృ వి 
డా 

ద్యాలయ "ఘోషంబు లలము కొనగ, 
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లోకాభి రామయణాకలనంబున 

చీకటి దర్చార్లు చెలగుచుండ, 

నెమ్మి (పేకక వాహినీ చ్మితవర్ణాల 

సంధ్యానురాగమ్ము సంతసిల్ల, 

పాఠక జన బృంద పాండిత్య సేచనన్ 
తిం(త్రిణీ వనరా తీపి గనగ, 

విశ్వ వేదాంత కీ థ్రికా విస్తరంబు 

తెలుగు తమిళ కరాట శేరళ వినేత 
లలవి నలరారు పరమ లీలాగృహమ్ము 

తిరుచినాపల్లి కేంద్ర ఖైదీల గృహమ్ము” _ [10-1-1011] 

నాయక్త ఉపనాయక్క, రాజకీయ రణరంగ వీరుల సమూహ 

జీవనం నడిచే వేళలలో (ప్రకాశంగారి బృందంలోని దాదాపు యాభై మంది 

దాకా (ప్రతి దినం ఉదయంపూట, వారుండే గదికి ఎదురుగా ఉన్న 

పెద్ద చెట్టు దగర సమావేశం కావడం (ప్రారంభమైంది. ఆ బృందంలో 

చేరిన వారిలో గిరిగారు, అనంతశయనం అయ్యంగారు మొదలె న 
పెద్దలుకూడా ఉన్నారు. ఆలా సమావేశం కావడంచేత ప్రక్కన 
సంస్కృత గ్రంథాలను ఉంచుకుని తెలుగు భారత భాగవతాలు ఒక. 

పం క్తికూడా మిగల్చకుండా చదవగలిగినాము, వాల్మీకి రామాయణము 

చదివి అర్ధం చెప్పడానికి అనంతశయనం అయ్యంగారు, నగరి 

కె, వరదాచారి, విద్వాన్ విశ్వం, మాడభూషి వెంకటాచారి మొదలైన 

వారు ఉండేవారు. మధ్యాహ్నాలలో బైబిలు పాత, కొంత్త జెస్టమెం 

టులు మొదటినుంచి చివరిదాకా పూర్తిగా చదివాము. మహమ్మదలి 
ఇంగ్లీ మలోకి అనువదించిన ఖురానును గూడా పూర్తిగా చదివాము. 

ఇలా * చదివేవారు చదువుతుండగా, అర్థ వ్యాఖ్యానాలు చేశ సెవారు చేస్తుం 

డగా. ముప్ఫై, నలభై మందికి ఎప్పుడూ తక్కువగాని ఈ పాఠక 
బృందానికి అధ్యకులై న పికాశంగారు ఒక ఎక్సర్ సైజు పు స్తకంలో 

నోట్సు వా్రాసుకునేవారు. 
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రెండు నెలలయ్యేసరికి, ఆ కారాగృహావరణం రెండోభాగంలో 

రాజాజీ పీఠంకూడా గట్టిగా ఏర్పడింది. ఆయన అదివరకే గీత, ఉప 
నిషత్తులు మొదలె నవి అనువాదములు తడివి చూసినవారు. ఇక్కడ 

సంస్కృత పాండిత్యంగల సంతానం, ఎన్, ఎస్, వరదాచారి మొద 

లై నవారు ఆయన బృందంలో చెరి__గీతార్డ (పవోధాలకు, ఉపని 

షత్తుల భాష్యాలకు, విశిష్టాద్వెత పరంగా అర్థాలు చెప్పుకుంటూ ఉండే 

వారు. మరొకమూల టి. నాగి రెడ్డి మొదలయినవారి యువ కమ్యూనిస్టు 

బృందం (ఎడు, ఎనిమిది మంది) కమ్యూసిజం, సోషలిజాలకు సంబం 

ధించిన (గంథపఠనం మతావేశంతో చేసుకునేవారు. 

పరస్పర సంభాషణలు, భాష్యూర్గములు కాలక్షేపం కోనం చేను 

కునేవారే కాని, ఒకరి మతం ఒకరు ఎన్నడూ అవలంబించలేదు. 

అదై పతులు విశిష్టాద్వైతం విన్నా, విశిస్టాదై ది పతులు అదె కత భాష్యాలు 

విన్నా, కొం గెస్ వాదులు కమ్యూనిస్టుల “మాటలు విన్నా ఎవరిమతం 

వారిదే. శ _కివూజ విషయంలో 'మాత్రం_అంటే రాజకీయంగా 

జెయిళ్ల అనంతరం ఎవరికి పదవీ స్వీకార శి హెచ్చుగా కలుగు 

తుందో అన్న విషయంలో మా(తం- అట్టి శ E మూల పురుషులను 

కొనబడేవారియెడల మతం మార్చుకునే సంఘటనలు జరుగుతూండేవి. 

“ఈ వ్యక్తి సత్యాగిహ మనేది పనికిరాని బెడద” అని 
రాజాజీ స్తుతి నిందాపరంగా చెప్పు కుండడంత్రోబాటు శిష్యకోటిని 

చేకూర్చుకొ నేందుకు యత్నం కూడా జరిపేవారు. వ్య_క్తి సత్యాగ్రహం 
విప్పవ మార్గంలో మొదటి మెటని ప్రకాళశంగారు, ఆయన చుట్టూ 

చేరినవారు “నిశితంగా అభి పాయపడడం జరిగింది ఇందులో, ఒక 

వ్యతిరేకాలంకార చమత్కృతి అందరికీ కనిపించేది. గాందీగారికి 

అత్యంత సన్నిహితుడయిన రాజాజీ, తీ వ'మైన గాందీ పమర్శకు 

లయ్యారు. గాంధీజీకి అత్యంతదూరులయిన (ప్రకాశంగారు గాందీని 
తీవ్రంగా (ప్రళంసించే వారయ్యారు. 

ఇటువంటి వాతావరణంలో హిందూ పష్మతిక సంపాదకులైన 
"కి (శ్రీనివాసన్ గారు ఒక రోజున రాజాబీని ప్రల్వేకంగా చూడడానికి 

డాం కాగాక 
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వచ్చారు. వచ్చి, మరికొందరిని కూడా చూశారు. రాజాజీతో ఆయన 
ఏమి మాట్లాడారో తెలియదు కౌని, తర్వాత హిందూ పతికలోను, 

తక్కిన ప పత్రికలలోను__జెమిలులో ఉన్న పెద్ద నాయకులకు వ్యకి 

సత్యాగహం నిష్టలమ మునదన్న భావం కలిగీనట్టూ, బిటిషువారు 

జాతియ ప్రభుత్వం ఏర్పాటుచే సే "స్తే తాము వాలని యుద్దం జయ. పదంగా 

సాగించడానీకి నాయం చేస్తామని ఆ నాయకులు చెప్పిన టూ ఈ కభీ 

(ప్రాయాలు లిబరల్ నీడరయిన నేడ్ బహదూర్ సపూంగారికి తెలియ 

చేసినట్టూ వా ర్రలు వెఇవడ్డాయి బిటిమపార్ల మెంటులో, ఈ కాంగెసు 

నాయకుల అభి ప్రాయాన్నిబట్టి ఎమైనా రాజీ జరుగుతుందా అని ఒక 

(ప్రశ్న అడిగితే, ఇటువంటి "మాటలలో తమ (పస క్తి కి లేదని (పభుత్వ 

(పతినిధి చెప్పాడు, ఇంతలట్ల్* గాంధీగారు వ్య _రిసత్యాగహం చేపి 

జెయిలుకు వెళ్ళిన తన అనుయాయులు కొందరికి ఆందులో నమ్మకం 

లేదని అన్నట్లు, హాొందూ మొదలై. న సత్రికలలో పడిన వా _ర్తలనుబిట్టి 

(గహించి, ఎవరి పేరూ హ్ల చెప్పకుండా సలహా పూర్వకంగా ఒక (ప్రక 

టన చేశారు. దాని సారాంశం ఇది; ““ఎవరికై త వ్య క్రినత్యాగహంలో 

నమ్మకం లేదో,వారు ఆ విషయం వారితో వీరితో అనడంకన్నా, తామున్న 

జమిలు సూపరించెిండెంటుకు వ్రాసి వేసినట్ట తే ఆయన వారిని 

వెంటనే విడుదల చేసే ఏర్పాట్లు. చేస్తాడు. కావలసినవారు తమ సమ 
స్యను ఆ విధంగా పరిష్కరించుకొనవచ్చును. ఏ0 

అయితే, కట్టుబాటుకు వ్యతి రేకంగా ఎవరూ అటువంటి అపా 

లజీ (క్షమాపణ) త్రో సమానమైన లేఖలు (వాసి బయటకు' వచ్చినట్లు 

నాకు జ్ఞాపకం లేదు. 

ఇలా ఉంటూండగా, కొంతకాలానికి [వకాశంగారు తమ నాయ 

కత్వధోరణేకాని, తన తర్వాతి వారిని ముందుకు తిసుకురారన్న ఒక 
మాట చెవినుంచి చెవికి (సచారమయింది, ముందుకురాదగ తెలుగు 

సభ్యులలోకూడా ఈ నిళ్ళ బ్ర ప్రచారం కొనసాగింది, సాయంకాలాల వేళ 

ఆరోగ్యదృష్ట్యా సత్యాాగహులు అనరణలా నడిచే సమయాలలో 

తెలుగు ' నత్యాగహల భుజాలపై త టి “సీవంటి తెలివై నవాడు, 
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డ్ త్తమ త్యాగీ (ప్రకాశం దృషికి ఎందుకు రాలేదు?” అన్నమాట మెల్ల గా 

అనడం, మరికొందరు తెలుగువాళ్ళతో కూడా ఒకరి విషయం ఒకరితో 

చెప్పడం__ రెండు, మూడు పర్యాయాలు రాజాజీ కొందరి విషయా 

లలో చేయడంతో తెలుగు బృందంలో ఒక సంచలనం కలగడం ఆరం 

భించింది. దీనికితోడు, తాము ఉన్న హోలులోనే బసచేసిఉన్న, ఉప 

నాయక (గేణిలోఉన్న తెలుప సత్యాగహులతో ఆయన ఒక రోజున, 

“చూశారా? మీ ఆంధ్రరాష్ట్ర కొం గెసు కమిటీకి నాగేశ్వరరావుగారు, 

వెంకటస్పయ్యగారు, (ప్రకాళంగారు__బీరినే స్థ స్ట రబుద్ధితో ఆరాధించి 

అధ్యకులుగా ఉంచుతున్నారు. తమిళరాష్ట్రంలో మార్పులు ఎప్పటి 

కప్పుడు జరుగుతాయి. స్థిరత్వం లేదు,” అన్నారు రాజాజీ ఈ మాట 

ఒకరిద్దరి తెబుగు వారియెడ "రాజాజీకున్న (పశంసాభావమని అనుకున్నారు. 

అయితే, నాయక పదవిని మనసులో ఆశించే ఒకరిద్దరు, ఏరు తప్ప 

పీకు నాయకులు లేరు అన్న ఎ తిపౌడుపు [క్రింద (గవాంచారు. జెయిలు 

నుంది విడుదలయి తిరిగి వెళ్ళిన తరువాత, ఆంధ దేశ నాయకత్వంలో 

మార్చు తేవాలన్న గాఢవాంఛ వీరిలో కొంతమందికి అంకురించింది. 

ఇలా ఉంటూండగా, ఈ సవర్షుల నాయకత్వ మె ఎందుకు కాశ్వ 

తంగా ఉండాలని ఏ పెద్దవారో అనడంచేత హరిజన సభ్యులుకూడా (పతే 
కంగా సమావేశాలు ఆరంభించారు. "వీటి (ప్రభావం రానురాను చెన్న 

రాష్ట్ర రాజకీయాలపై బాగా కనిపించిన విషయం చారిత్రకంగా నిర్దా 

రణ అయింది, దీనికితోడు, జాన్ గంతర్ అనే ఆ నున (వ్రాసిన “ఇన్ 
"సెడ్ ఏషియా” అనే (గంథంలో రాజాజీని గూర్చి (వ్రాసిన నిందా 
వాక్యాన్ని రాజాజీ విముఖులకొక ఆంధిమ్మితుడు చదివి వినిపించ 

నారంభించారు. దాంతో," తెలుగువారికి తమిళులకు మధ్యనున్న సామ 

రన్యము, ఇదివరకు చెడిపోక మిగిలినదికూడా చెడ నారంభించింది. ఒకే 
కాంగసులో ఒకే గాంధిగారి నాయకత్వం [కింద (పకాశంగారు, 

రావాజీ పనిచేస్తూన్న ప్పటికీ; మంత్రివర్తాలు ఏర్పాటుకాకముందు, మంతి 

వర్గంలో కార్యకలాపాలు నడిపి స్తున్న సమయంలోనూ, చివరికి కారా 
గృహవాసం చేస్తున్న సమయంలోనూ ఇద్దరి జీవిత (ప్రవాహాలు కలిపి 
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ఉన్నప్పటికీ, (ప్రయాగలో గంగా యమునలు సంగమయిన తర్వాత 

కూడా కొంతదూరంవరకు తెలుపు తెలుపగా, నలుపు నలుపుగా ఉండే 

విధంగా వీరి చరి తలు ఉండడం౦వల్ల్త రాష్ట్ర రాజకీయాలు వీరి వ్యక్త ర్గత్ర 

భేదాలకు అతీతం కాలేకపోయాయి. “దీనికితోడు అపుడు వేలూరు 

జెయిలులో ఉన్న డాక్టర్ పట్టాభి సీతారామ మ్యుగారికీ, (ప్రకాశంగారికీ 

మధ్యఉన్న విభేదాలు కూడా ఈ పరిస్థితులను, (ప్రజలను మరింత చీకటి 
(తోవలవెంట పెడుతూ ౦డేవి. ఇటువంటి పరిణామమే రాకపోయిఉంపే, 

వారి విభేదాల విషయమై ఇక్కడ (వాయవలసిన అవసర మే లేకపోయి, 

సంతోషజనక మైన స్టితి కలిగి ఉండేది. 

వీడ్కాలుపులు - విందులు 

కష్టాలలో ఉన్నప్పటికీ సర్దుకొనడానికి అలవాటు పడి, కష్టాల 

మధ్యనే సుఖ జీవనం చేయడానికి" యత్నించడం మానవులకు సహ 

జము. అందులో భారతీయుల కది ఉగ్గుపాలతో పెట్టిన మన స్ట _త్వము, 

ఆళాపాశములతో సతమత మవుతూ,"' బంధాలు కల్పించుకొని, ద్వేష 

రోష వహ్నుల వేడిని రాజనీతి పరిజ్ఞానమని భావిందుకొని, భావి 

కాలంలో రాగల పదవులుదు గల వ్యామోహమే (పాణళ క కిని ఇస్తూం 

డగా కారాగృహ మందున్న సత్యాగహులందరూ కలసి సోదర సత్యా 

గ్రహులు ఎవరై నా శిక్షికాల పరిమితి ముగిసి విడుదల పొందేటప్పుడు, 
కారాగృహ నివాన స్టితిగత సదుపాయాల ననుసరించి, “తేనీటి విందు” 
ఏర్పాటు చేయడం 'మామూలయిపోయింది. అలాంటి సమయాలలో 

విడుదలై న వారిపై ఇష్టమున్న మితుబు, పెద్దలు వీడ్కోలు సూడ 

కంగా కొన్ని వాక్యాలు చెప్పడం మామూలయింది. కారాగృహం 

లోనికి వెళ్ళిన ఆరునెలల తర్వాత ఇటువంటి ఉత్సవాలు ఆరంభ 

మయ్యాయి, (ప్రకాశంగారు ఘాతం ఈ ఉత్సవాలలో పాల్గొనేవారు 

కొరు. అటువంటి ఒకానొక సమయంలో విడుదలయిన కేరళ మిత్రు 

డొకడు * అన్నమాట ఇది: “నేను జై లుళోకి రావడమిదే మొదటి 

* ఈ కేరళ మిత్రు డిప్పుడు శేరళ్ల శాసన సభక అధభ్యతం 

డుగా ఉన్నారు, ఆ 
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సారి. కాని, నా కిక్కడ చాలా మంచి అనుభవం కలిగింది. లోక 

జ్ఞానం వచ్చింది. పెద్దవారికీ గల చిన్న మనసులను, చిన్నవారికి గల 

పెద్ద మననులను ఇక్కడ చూడగలిగాను. 

అంతటిలో, రాజాజీ విడుదల అయే సమయం ఆసన్నమయింది. 

ఆయన పెద్దవారు గనుక, ఆయన కిచ్చే టీ పార్టీల నంఖ్యకూడా పెరి 
గింది. అలా ఒక తేనీటి విందులో ఆయన ఉపదేశ వాక్యాల మధ్య 

“హిందూ ముస్టిమ్ సమన్య అన్నది నా చేతులలో వదలి పెట్టినట్లయితే, 

ఐదు నిమిషాలలో పరిష్కారం చేసానూ అన్నారు. ఈ మాటలు 

వినేసరికి మాలో చాలా మందికి పరిష్కారంపై ఆశ, పరిష్కారం 

ఇంత సులభమా అన్న ఆశ్చర్యమూ కలిగినవి. నేను “ఆ రహస్య 

మేదో మాకు చెబితే, మీకు మేము సహాయం చేసాము గదా, చెప్పండి” 
అన్నాను. - 

దాని కాయన, “*నువ్విప్పు డిలా అంటావు. రేపు గాంధీగారు 
వ స్తే “గాంధీగారు, గాంధీగా'రని ఆయన వెంట పడతావు, సీతో చెప్పి 

ఏమి లాభము?” అన్నారు. 

ఉన్నత స్థాయిలో ఆయనకూ, గాందీగారికి మౌలికంగా ఉన్న 

విభేదాలు తెలిసిన వారికి మాత్రం ఈ మాటలోని రహస్యం కొంచెం 
అర్హమయింది, మిగిలిన వారి కది రాజాజీ సహజ చమత్కార వాక్య 

సరిగా మాత్రమె కనిపించింది. 

చాలామందికి శిక్ష తొమ్మిది నెలల ,పరిమితి లోపలే ఉండడం 
చేత ప్రతి రోజూ ముగ్గురో, నలుగురో 1941 సెస్టంబరునుంచి విడు 

దల అయిపోతూ ఉండేవారు. ఏడాది కిక్షగలవారు ముప్పె నలభై 

మందికి ఎక్కువ. లేరు. పద్దెనిమిది నెలల శిక్ష పొందిన వాడిని 
నేనొక్కడినే, ఇంతలో (ప్రకాశంగారు విడుదలయ్యారు. (కొంత 
స్పెషల్ రెమిషన్ కారణంగా రాజాజీ, (ప్రకాశంగారూ ఒకే రోజు 

విడుదలయి, తిరుచినాపల్లి లో మాజీ మంత్రి అయిన డాక్టర్ రాజన్ 

గారికి అతిభులై నారు) వీడ్కొలుపులకు, విందులకు (ప్రకాశంగారు 

పూర్తిగా విముఖులు. అందుచేత ఆయన జైలునుంచి వెళుతున్న రోజున 
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ఏ ఆర్భాటమూ లేకుండానే వెళ్ళారు. మెము కొద్దిమంది మే మిగిలి 

ఉన్నాము, 

వర్షాకాలం అంత మై, చెట్ల కూ మెదానానికీ ఒక కొ త్త పచ్చ 

దనం వచ్చి కంటికి, మనసుకూ అప్లై దం కలుగుతూండేది.. దాదాప్ప 

రెండు వందల మంది ఉండిన స్థలంలో మెము ముపై ఫు నలభి 

మంమి మాత్రం మిగిలేసరికి ఆ స్టల వైశాల్యం చూస్తే ప్రపంచ. 
మంతా అక కస్మా త తుగా విశాలక్వం హొందినట్టనిపించింది. "నిత్యవాదోన 

వాద శబ్ద వై ఖ5  తగ్గడంచేత, మనసులో కొంత శాంతి కూడా సము. 
కూరినట్లయింది. అయుతే, ఈ శాంత స్ధితి అక కస్మా తు తుగా ఒక రోజున 

న్యత్య స “సమయింది. అందుకు కారణం సతికలలో వచ్చిన ఒక వార్త. 

రాజాజీ ఏదో కాన్వొకేషన్ (స్నాతక ఉపన్యాసంలో హిందూ 

ముసి:ం సమస్యను ఐదు నిమిషాల్లో పరిష్కరించ వచ్చనీ, అందుకు 

జిన్నా కోరినట్లు పొకిసాన్ను భారత దేశం నుంచి విడదీయడమె మార్ల 

మనీ పే పేర్కొన్నట్టు ఆవా ర్త సారాంశ ము. నిశ్చలమైన జలాశ యంలో 

పెద్ద ఎత్తునుంచి “బండరాయి పడవే సే ఏ విధంగా అది అలకలోల 

మవుతుందో, ఆ విధంగానే జైళ్ళలో ఉన్న మా మనసులనే శాంత 
జలాశయంలో రాజాజీ చెప్పిన పరిష్కారం బండరాయిలా పడి, 

అశాంతిని రేపింది. ఇరవై సంవత్సరాలకు పైగా గాంధీగారు చేసిన 

హిందూ ముస్తిం ఐక్యమన్న (ప్రచారానికి ఫలం ఇదేనా? తన 

మార్గానికి వ్యతిరేకంగా, భారత దేశాన్ని బద్దలుకొ కే ఉదేశం ఉన్న 

వారిని గాంధీగారు ఏలాగు తమ (పత్యేక కిస్ఫులుగా భావించుకుంటు 

న్నారు? అని పరిపరి విధాలై న మనో వేదనా తరంగాలు అందరి హృదయ 
సరసులందును ఉహప్పొంగ సాగాయి. ఎమైనా సరే, జై లలోంచి 

వెంటనే ఎలాగో విడుదలయి రాజాజీని 'ప్రతిమటించాలన్న భావో 

(దేకం కలిగింది. అంతటిలో రాజాజీ భావాలను _ప్రకాశంగారు బహి 

రంగంగా ఖండించినట్లు వ్మత్రికలలో వార్తలు పడేసరికి కొంత ఉప 

శాంతి కలిగింది, 

ఇంతేకాక, ప్రకాశంగారి అధ్యక్షతను విశాఖపట్నంలో ' డిసె 
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బరు నెలలో ఆంధ మహాసభ జరిగింది. అప్పటికి నేను తిరుచినాప ల్లి 

కారాగృహంలోని విశాలమైన ఆవరణంలో పెద్ద పెద్ద చెట్ల నీడలలో 
ఏడ్పు ఎనిమిది మందితో ఉండేవాడిని, ప్రకాశంగారు ఆం(ధ్ర మహో 

సభలో అవకాశం తీసుకుని, “హిందూదెశ విభజన సూత్రం పెద్ద లెవరూ 
ఆమోదించలేదసీ, గాందీజీ దానికి సంపూర్ణ న్యతి రేకులనీ, (ప్రజలు 

అనవసరంగా న నె రాశ్యమనే అంధకారంలో 'సడకూడదు అనిన్నీ అన్న 

మాటలు స శ్రికలలో పడినాయి, దానివల్ల మాకు కొంత ఉపశమనం 

కలిగింది. 

ఆ ౦ |ధ రా ష్ట్ర సమస్య 

పషృపథమంలో చెన్నపట్నం మొదలై న కొన్ని [గ్రామాలను 

ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వారికి, వెంకటాదై నాయకుడు పట్టాగా 

ఇచ్చాడు, చెన్నపట్న మనేది కూవం నదికి ఉ త్రరంగా ఉన్న భాగము. 

ఉ తర ప్రాంతాలలో ఏవో రెండు వీధులలో తప్ప మిగిలిన (పాంతం 

సంపూర్ణంగా తెలుగు ఖండంగా ఉండేది. 17 వ శతాబ్దంలో ఈ చెన్న 

పట్నంలో మునిసిపల్ పభుత్వం ఏర్పాటు చేసేటప్పడు 212 వీధు 

లుండేవసీ, అవి పూర్రిగా తెలుగు వారితో నిండి ఉండేవనీ అప్పటి 

రికార్డుల మూలంగా మనకు తెలుస్తున్నది. అయితే, ఈస్టిండియా కంపెనీ 
వారు సెయింట్ థామస్ మవుంటులో నైన్యన్థావరం ఏర్పరచుకోవడం 

వల్ల, కోటనుంచి సెయింట్ థామస్ మవుంటోదాకా ఇరు[పక్క_ లఉండే 

(గ్రామాలను (కమేణా చెన్నపట్నానికి కలుపుతూ రావడంవల్ల (టిప్లి కేన్, 

మెలాపూరు మొదలై న (గ్రామాలు ఈ పట్నంలో కలసిపోయినాయి. 

ఆ [గ్రామాలలోని దాక్షిణాత్యులు చెన్నపట్నపు జనాభాలో కలసిపోవడం 

చేత [కమేణా తమిళ జనాభావంతు "హెచ్చవుతూ వచ్చింది. దానికి తోడు, 

చెన్నపట్నంనుంచి దక్షిణ జిల్లాలకే మొదట రై లుమార్గం పడింది. 

అందుచేత దక్షిణజిల్లాల వారికి__చెన్నపట్నానికి రావడానికి, వసతులు .. 
తొందరగా కల్పించుకోవడానికి అవకాళాలు కలగడంవల్ల , వారి జనాభా 
వేగంగా పెరిగింది. (పయాణసౌకర్యాలు హెచ్చడంవల్ల దక్షిణ జిల్లా 

అలో గవర్నమెంటు కళాశాలలలోనుంచి పాసయిన విద్యార్థులు చాలా 
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మంది ఉద్యోగాలకోసం చెన్నపట్నంవచ్చి న సరపడడం జరిగింది. ఇది 

ఇలాఉండగా, మౌంటురోడ్డుకు ఇరు[పక్కలఉన్న తెలుగు భూస్వా 

ములు, జమీందారులు తమ భవనాలను, ఆవరణలను అమ్మి వేసుకొవడం 

మొదలు పెట్టారు. ఈ విధంగా జరిగి జరిగి, 1997 నాటికి పట్నంలో 

తెలుగువారి “జనాభా తగ్గనారంభించింది. 

చెన్నరాష్ట్రంలో, చెన్నపట్నంలో నూటికి 25 నంతులై నాం 

అంశే-మూడు, నాలుగు లక్షలమం దైనా ఆంధ్రులు ఉండేవారు, అలా 

గునే మిగిలిన దక్షిణజిల్లాలలో నూటికీ 15 వంతులు ఆం(ధులే ఉండే 

వారు. అందుచేత కోస్తా జిల్లాలలోను, రాయలసీమ జిల్లాలలోను 

ఉన్న ఆంధధ్రులే వీరి మద్దతుతో చెన్నరాష్ట్రం పరిపాలన తమ చేతు 

అలో ఎప్పుడూ ఉంచుకో వలసింది. కాని, ఏ కారణంచేతనో ఆం(ధులు 

చే రయితేనే అభినృద్దిపొం దే అవకాశం ఉందిగాని, ఉమ్మడి రాష్టంలో 

మనం సగంపాలు ఉన్నా మనకు తగు అవకాశాలు లేవు; మన (ప్రాంతాలు 

ఆర్డి కంగా అభివృద్దికావడానికీ అవకాశాలు లేవు_అన్నభావం మన 

తెలుగు నాయకులలో గట్టిగా ఏర్పడింది. బెంగాల్, బీహార్, ఒరిస్సా 

రాష్ట్రాలు (పత్యేకంగా విభజించగా నే ఈ భావం గట్టిపడింది. మనకు 

ఉ త్రరంగాఉన్న ఒరిస్సావారు వీహారునుంచి విడిగా “తమకు (పత్యేక 

రాష్ట్రం కావాలని ఆందోళన చేసేవారు. బొంబాయిలో, సింధు చిన్న 

భాగంగా ఉండేది. అందుచేత ఆ (ప్రజలు తమకు విడి రాష్ట్రం కావాలని 

ఆందోళన మొదలు పెట్టారు. ఆంధ్రరాష్ట్రం కావాలా వద్దా వదా అన్న (ప్రశ్న 

తెలుగునాయకులను అయిదారేండ్రపొటు వేధించింది, మండలాభివృద్దికై 

కొన్ని మండల సభ లేర్పరచడం, తర్వాత అన్ని మండలాల సభలు 

కలిసి ఏకంగానే పెద్ద ఆం(ధసభ కావాలనే వాంఛ వెలిబుచ్చేసరికి, 

మొదట అఖిలాంధ్ర సభ ఒకటి 1912 లో ఏర్పాటయింది. అందులో 

మొదటి ఎజెండాలో ఆంధ్రరాష్ట్రం (పత్యేకపరచాలన్న విషయం లేదు. 

కౌని, చేశ బాహుళ్యంలో ప్రత్యేకాంధ్రరాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయక తప్ప 

దన్న వాతావరణం బల పడింది. (పకాశంగారు మొదట ఈ విషయమె 

సందిగ్గంగా ఉన్నా, 1018 లో బాపట్లలో సమాచేశమయిన మొదటే 



వేలూరు జైలు ముచ్చటలు 653 

ఆంధ్రమహాసభలో మాతం అభిరుచి హెచ్చుగా చూపించారు. అప్పట్లో 

ఆయన పెద్ద న్యాయవాదిగా ఉండేవారు. అప్పటినుంచి ఆయన (ప్రతి 

ఆంధ్ర మహాసథలోను (ప్రముఖ ప్యాత వహించేవారు. ఇంతలో 1917 

ఏపిల్ లో తెలుగుణి ల్లా లన్నింటికి రాష్ట్రకార్మగెస్ కమిటీ (ప్రత్యేకంగా 

ఉండాలని ఏర్పాటయింది, ఆ ఏడే మరొక ఆరు నెలల తర్వాత సింధుకు 

కూడా (పత్యేక రాష్ట్ర కాంగెస్ కమిటీ ఉండాలని తీర్మానమయింది. 

ఈ ఏర్పాట్ల తో (ప్రత్యేకంగా ఆంధ్రరాష్ట్రం కావొలా, వద్దా అన్న సందె 

హాలన్నీ నశించాయి. తర్వాత గాంధీగారి నాయకత్వం [క్రిందికి దేశ 

మంతా రావడమూ, కాం(గెస్ సందేశం దేశం మూల మూలలకు తొంద 

రగా వ్యాపించడమూ జరిగి జాతీయభావం సపెంపొందింది. భాషలను అను 

సరించి, వివిధ రాష్ట్రాలుగా దేశమంతా విభజన చేయడం జాతీయ 

భావము పెంపుదలకు, స్వాతం|[త్య సమరం శాస్త్రీయంగా నడపడానికి 

దోహదం చేసింది, ఒక భాషా(పాంతంవారికి మరొక భాష్మాపాంతీ 

యులపై విద్వేషంకాని, ఒక రాష్ట్రంవారు రెండో రాష్ట్రంలో 

ఉద్యోగ వర్తక వ్యాపారాలు చేసుకో కూడదన్న భావాలు ఆనాటి ఉద్య 

మంలో భాగాలుగా లేవు. (పాంతీయులకు ఉద్యోగాలు ఇన్వనల సిన 

దన్నది పునాది స్మ్నూతమే. అయినా, ఆ రోజులలో భాషావి ద్వేషం 

లేదు. అందుచేతే కౌంటగెస్ (పచారంకోసం దేశాన్ని భాషారాష్ట్రా) 

లుగా విభజించి, ఆ సూత్రంపె నే దేశ స్వాతం త్యం లభి పై 

దేశంలో రాష్ట్రాల పునర్విభజన జరుగుతుందని కాంగెస్ అనేక 

సార్లు వాగ్గానం చేసింది. 

1938లో మొదటి కాంగెస్ (ప్రభుత్యం ఏర్పడిన తర్వాత 

30-3-1986 న లెజిస్టైటివ్ అసెంస్తీ లోను, 81-3-86 న కౌన్సిల్లోను 

ఒక తీర్మానం పాను అయింది. దాని సారాంశం ఇది: చెన్నరా_ష్టంలో 

గల తమిళ, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ (ప్రాంతాలు (ప్రత్యేక పరిపాలనా 

రాష్ట్రాలుగా ఏర్పాటుచేయడానికి (బ్రిటిమ (ప్రభుత్వం వారిని కోరవలసిం 

దని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు సిఫారసు చేయడానికి తీర్మానించ 

బడింది. ఇంగ్ల ండులో ఉన్న ఇండియా కార్యదర్శికి యీ తీర్మానం అంద 
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జేయవలసిందిగా కోరుతూ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఈ తీర్మానం 

పంపబడింది. ఆ సమయంలో చెన్నరాస్ష్ర (ప్రభుత్వంవారు [వాసిన ఉత్త 

రంలో అన్ని పరిస్థితులు అవగాహనలోనికి తెచ్చుకుని గవర్న 

మెంటువారు చెన్నరాహైన్ని భాషాపాంతాలనే పత్యేక పరిపాలనా 

రాష్ట్రాల (కింద విభజించవలెనన్న సూతం (ప్రభుక్ణం అంగీకరి సున్న 

దని వ్రాశారు. అయితే ఇంగ్ల ండులో హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ నభలో కేరి 

అనే సభ్యుడు అడిగిన ప్రశ్నకు జవాబుగా ఇండియా కార్యదర్శి, ఇలా 

చెప్పాడు: “ఇండియాలో రాష్ట్రాలన్నీ భాష్మాపయు కంగా నిర్మాణం 

కావాలన్న కోరిక ఇండియాలో కలదని (బిటిషమ గవర్నమెంటుకు 

తెలుసు.” దానిపై న ఒక అనుబంధ (ప్రశ్నకు నమాధానంగా కొ త్రరాష్ష ౦ 

ఏర్పాటుచేసే అధికారం చక్రవ ర్తి రిదసి చెప్పారు, అంతేకాక, ఇండియా 

కార్యదర్శిలైన జెట్ లెండి అప్పట్ల నూతనంగా రాష్ట్ర విభజన, పునర్ని 

ర్మాణం జరగడం ఇండియాకు మంచిది కాదని (చిటిషవారి ఆధి పాయం 

అని చెప్పారు. కామన్స్ సభలో యిచ్చిన యీ జవాబులు ఢిల్లీ గవర్న 

'మెంటుకు చేరి అక్కడినుంచి చెన్నరాస్ల పు గవర్న మెంటుకు అందగా, 

ఆ సె లుపైన 21-5-1938 నాడు రాజాజీ, “ప్రసుుతం దీనిపై మనం 

చేయగల్షినదే మైనా ఉందా? ఇండియా కార్యదర్శి యిచ్చిన (పకటన వల్ల 

మనం వెనుకకు తగ్గవలసిన అవసరం లేదు. నాకు ముందడుగు వేయా 

అని ఉన్నది,” అని |వాశారు, దానిపై 265-98 న గవర్నరు ఎర్ స్కిన్ 

తన అభి పాయం (వ్రాస్తూ, “ఎ పిర్ 21నాటి పదవ నెంబరుగల ఉత్తరం 

ద్వారా ఇండియా కార్యదర్శికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వారు 

మన శాసన నభా, శాసన మండలి తీర్మానాలను పంపారు. ఇండియా 

కార్యదర్శి (ప్రత్యుత్తరం వచ్చేవరకు వెరేపని చేయడం నిలుపుల చే సై 

బాగుంటుందని నా అభ్మిప్రాయం. ఇండియా కార్యదర్శిని ఈ కణంలో 

జాబులతో బాంబు చెయడంవల్ల (ప్రయోజనం లేదు,” అని (వ్రాళారు. 

ఇలా ఉండగా, (పకాశంగారు బందరు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడి 

మున్సిపాలటీవారు ఆయనకొక స్వాగత స్మృతం ఇచ్చారు. అందులో 
ఆంధ్రరాష్ట్ర (ప్రస కి ఉంది. దానిపై 5=8=88 న (పకాశంగారు “రాబోయే 
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కాబినెట్ మీటింగులో ఏమి చేయగలమో ఆలోచించాలి. (పజల మన 

సులో (వ్రత్యేకాం్యధ్రరాష వాంఛ బలంగా ఉంది,” అని [వాళారు. దాని 
అ 

చిన రాజాజీ “ఇంకా ఏం చేయాలి?” అన్న మాట కలిపారు. అంతే 

శఫీదేమీ లేదని ఆయన భావము. 11.7.88 న ఇండియా కార్యదర్శి 
నుంచి చెన్నరాష్ప (పభుత్వానికి ఉత్తరం వచ్చింది. 11/1, 18/53 [88 

బీ, పి - 7” మె, 7 జులై శేడీలలో ఏరు (వ్రాసిన ఉత్తరాలు, వాటితో 

షౌందుపరచిన మార్చి 00 91 తేదీల శాసన సభా మండలి తీర్మానాలు 

సంపిస్తూ, చెన్నరాష్ట్ర (ప్రభుత్వం ఉత్తరాలు అందినట్లూ, అయితే 

వీరు (వ్రాసిన మొదటి ఉత్తరం అందిన తర్వాత హవుస్ ఆఫ్ 

కామన్స్లో ఒక (ప్రశ్నకు జవాబు ఇచ్చే సందర్భంలో కొ త్ర రాష్ట్రాల 

ఏర్పాటు విష మమై (బిటిమవారి అభ్మిపాయం వివరించడం జరి 

గిందనీ, ఆ జవాబు డీంతోబాటు పంపుతున్నామసీ, క్రొ త్త రాష్ట్రాల 

ఏర్పాటు భారత దేశానికి మంచిది అన్న పీరి అభి పాయంతో 

ఏకీభవించ లేనందుకు చింతి స్తున్నట్టూ (వాశారు. ఇది జరిగిన పిదప, 

చెన్నరాస్త్రం కాబినెట్ లో మరొక విషయం జరిగింది. తెలుగు జిల్లా 

లకు (పత్యేక పరిపాలనా యంథతం, మిగిలిన జిల్లాలకు వేరే పరిపాలనా 
యంత్రం ఏర్పాటుచేసి, ఈ రెండింటికి తానే గవర్నరుగా ఉండి కార్య 

కలాపాలు నడిపిసాననే ఎర్స్కి న్గారి అభిప్రాయం చర్చింపబడడమూ, 
అలా కావాలనే కాబినెట్ ఒక తీర్మానం (వాసిందనే విషయమూ, అది 

ఇండియా కార్యదర్శికి పంపబడిన విషయమూ దేశంతో అందరికీ 

తెలిసింది. 

1941 డిసెంబరులో జై లనుంచి వచ్చిన _పకాశంగారు విశాఖ 

ఆంధ మహాసభలో బాంబువంటి ఒక మాట బయలు పెట్టారు, అప్పుడు 

అలా పంపిన ఆ విషయానికి చెన్నరాష్ట్ర ౦లో అధి కారంగల పెద్దలు 

కొందరే వ్యతిరేకులై , ఇండియా కార్యదర్శికి అధికార రీత్యా ఉ త్రరం 
(వాయడంచేతే ఆ కార్యదర్శి ఏ పనీ చేయలేదని వెల్ల డించారు. (ప్రకాశం 

గారు ఎవరి పేరూ చెప్పకున్నా, అలా చేసింది రాజాజీ అని ఆర్థం చేసు 

T43 
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కుని _ప్రకాశంగారు ఆయనను నిందించినట్లు పత్రికలు వా ర్రలు (పక 

టించాయి. దానిపై రాజాజీ యిది అబద్దమని ప్రకాశంగార్పె పరువు 

నష్టం దావా చేసానని (పకటించారు. తము ఎవరి పేరూ చెప్పలేదు 

గనుక, తమకా “బాధ్యత లేదని ప్రకాశంగారు జవా బిచ్చారు. కొంత 

కాలానికి డాక్టర్ పట్టాభి సీతారామయ్యగారు రాజాజీ (వ్రాసిన ఉ త్తరా 

లను తాము చదివినట్లు (ప్రకటించగా (ప్రజల అభిపాయానికి వ్యతి 

'రేకంగా తామలా (్రాయలేదని రాజాజీ (ప్రకటించారు. 

ఇంగ్లండు వెళ్ళి "సెక్రటరీ ఆఫ్ సెట్ ఆఫీసులో, రాఘవేంద్ర 

రావు (కౌన్సిల్ మెంబరు) వ్యతిరేకంగా ఉన్న తరం చూపగా, 

(పకాశ౦గారికి ఆ విషయం అందజేసిన వ్యరి, దాన్ని పురస్కరించు 

. కుని _పకాశంగారు మాట్లాడి తగవులో పడ్డప్పుడు. అవును, కాదు అని 
ఏమీ అనకుండా మౌనంగా ఉండి పోవడంవల్ల, ఆ ఉత్తరంయొక్క 

(గంథకరృృత్వము, ఉదేశము మొదలై నవి యిప్పటి వరకు, లోకా 

నికి తెలియవు. * పట్టాభి సీతారామయ్యగారు కూడా ఆ ఉ తరంలో 

ఉన్న వివరాలుగాని, దాని కర్త పేరుగాని. తన (ప్రకటనలో బయట 

పెట్టలేదు, 

“క్విట్ ఇండియా” ఉద్యమం వచ్చిన తరువాత జరిగిన జనరల్ 

ఎన్నికల పిదప _పకాశంగారు చెన్నరాష్ట్రానికి ముఖ్యమం్మతి కావడం, 

సంవిధాన నభ (Constituent Assembly) లో సభ్యులుగా 
ఉండడం జరిగింది. ఆ సందర్భంలో వారూ, దుర్గాబాయిగారు, 

అనంతశయనం అయ్యంగారుగారు, రంగాగారు కలిసి, ఆంధరాష్ట్రం 

ఈ చేను ఆ వ్యకి కిని_ (పకాళంగారి జీవిత చరి తై (వానే 

సందర్భంలో, ఆరూ త్రరం విషయం తెలియజేయ గలరా అని (వార్థి 

చా, ఆయన ఇంతే శాల మెనాక రాజూజీ మనసుకు ఎందుకు" నొప్పి 

కలుగ బేయాల౦టూ, తన పేరును ఈ వివాదంలోకి తీనుకు రావ 

దని చెప్పడంవల్త్ల, వారికి నేనూ నాకు నారూ (వాసీన ఉత్తరాలు 

ఇందులో పొందుపరచడం లేదు. అవి (ప్రచురించ వలసిందిగా 

_ పాఠక లెవరూ నన్ను నిర్బంధించరని ఆశిస్తున్నాను, 



amr క్ర లాండు 

వేలూరు జైలు ముచ్చటలు 657 

చేరు సంవిధానం ముసాయిదాలో రాష్ట్రాల జాబితాలో చేర్చువలసిం 

దని కోరగా, ఆ ముసాయిదాలో మొదట ఆ పేరు చేర్చడ మయింది. 

అయినప్పటికీ, సంవిధాన సభవారు ని వేదిక [పకటించి నపుడు, ఆ పేరు 

మినహాయింస బడింది. రాష్ట్రాల నిర్మాణంలో కావలసిన పూర్వరంగ 

కార్యక్రమంగా ఏ యే జిల్లాలు ఒక రాష్ట్రంలో చేరవలెనో నిర్ణయమై 
(ప్రకటింపబడాలి. అలా జరగకుండానే ఆంధ్రరాష్ట్రం "పేరు జాబితాలో 

కలిపితే_...అది మిగిలిన రాష్షా)లవలె రాష్ట్రంగా నడుచుకొనే అవ 

కాశం లేనందువల్ల ఆ పేరు తీసి చేయడ మైందని ఆ నివేదిక పే ర్క 

నింద. తరువాత యీ ఆం(ధ రాష్ట్ర్రం విషయమై 1952 లో అమరజీవి 

(శ్రీ పొట్టి (శ్రీరాములు పాయోపవేశం చేశారు. ఈ స్టితి కలగడానికి 

కారణం. మొదట కొం గెస్ వర్కి౦గ్ కమిటీ వారు భాషారాషా ఇలు 

స్వాతంత్రానంతరం ఏర్పాటు చేస్తామని చేసిన తీర్మాన, వాగ్గానాలకు 

(పధానమం(తి నెహూ వ్యతిరేకంగా ఉండడం వల్ల, అటువంటి 

ఏర్పాట్లకు ఎటువంటి పూర్యకార్య( కమం జరగకపోవడమే. భాషారాష్ట్రా 

లకు (ప్రధానమంత్రి వ్యతి రేకు లన్న సంగతి తెలిసే సరికి, రాష్ట్ర 

విభజన ఉద్యమం కుంటువడింద. విభజనకు గల అభ్యంతరాలు బల 

పడ్డాయి. భాషా విద్వేషాలు పెరగ నారంభించాయి. ఈ (ప్రభావం, 

- 1946 లో (పకాశంగారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడుకూడా బాగా తల 

యె త్తింది. ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగానే, ఆయన మంత్రివర్గం 

లోని పి. డబ్ల్యూ. డి. మంత్రిగారు. చెన్నపట్నం మొదలుకొని ఉత్త 

రంగా తడ వరకు, నూటికి 750 నుంచి 95 శాతందాకా తెలుగు (ప్రజ 

లున్న (గామాల పేర్లను అరవ అక్షరాలతో (వాయించడం మొదలు 

పెట్టారు. మెలు రాళ్ళమీద అరన అంకెలు చెక్కి౦చ నారంభించారు. 

చెన్నపట్నంలో “పాపయ్య వీధి” అని ఒక వీధి ఉండేది. ఆ 
పాపయ్య తూర్పు ఇండియా కంపెసీవారి పరిపాలనా కాలంలో. తెలుగు, 

ఇంగీ ను దుచాసి (ద్వెవాషి గా ఉండేవాడు. ఆయన ఇంటిపేరు 

“అవధానం వారు. ఆ వీధిపేరు ఇంగ్లీషులో పాపయ్య స్టీిట్ అని వాసి 

ఉండగా, ఈ తగాదాలు బలమైనప్పడు పాపయ్య అన్న మాటకు చివర 
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“రి అన్న అక్షరం ఒకటి చేర్చి, “పాసయ్యర్ వీధిగా మార్చారు, i 

రెండువందల సంపత్సరాలపాటు తెలుగు నేర్పుతూ ఉన్న ఎన్నో 

గ్రాళ్ళలో తెలుగు క్ష సులు మూసి వేయబడ్డాయి. ఆయితే, (పకాశం 

గ 
గారికి తెలుగు నాయకులే వ్యతింకంగా ఉండడంచేత ముఖ్యమంత్రిగా 

ఎన్నికై నప్పటికీ, ఇటువంటి అవకతవకలను బలంగా అడ్డడానికి సత్తువ 
లేకపోయింది. ఇటువంటి పరిస్థితులలో అమర జీవి శ్రీ పొట్ట శ్రీం 

ములు ఆంధ్రరాష్ట్రం ప్రత్యేకంగా కావాలనీ, అందులో చెన్న పట్నమూ 

చేర్చ ఐడాలనీ ప్రాయోపవేశం చేశారన్న మాట అందరికి తెలిపిందే. 

ఆయన శానిటరీ ఇన్సక్షరుగా ఉండి, సహాయ నిరాకరణోద్యమంలో 

ఆ సదవికి రాజీనామా ఇచ్చి, గాంధీగారి ఆ(శమంలో చేరిన గాందీవాది, 

ఆయన, (ప్రభుత్వ కార్యాలయాలున్న కోటగుమ్మంవద్ద (పాయోసవేశం 

ఆరంఖించగా, బులుసు సాంబమూ_ర్రిగారు ఆ సలం మంచిది కాదని, 

ఆయనను తమ యింటికి తీసుకుపోయి ఆ దీకొభంగం జరగకుండా 

తగిన ఏర్పాట్లు చేశారు. [ప్రాయోపవేశం మాన్సించడానికి మారుగా__ 
(ప్రకాశంగారు, నాంబమూ ర్తిగారు ఆయన మంచంమీద కూచుని, 
ఆయన దీక్షను, పట్టుదలను. హెచ్చుచేని, ఆయన మరణానికి కారకు 

లవుతున్నారని ఆంధ వ్యతిరే కులు, మంత్రులు పలు ఏమర్శలు . 

(పారంభించారు. ఎమైనా, అప్పటి ముఖ్యమం|తి రాజాజీ మాత్రం 

ఉపవాస దీక్షలో ఉన్న శుద్ద గాంధీవాది (శ్రీరాములుగారిని ఒక్క 

మారె నా వచ్చి చూడలేదు. చివరకి ఆయన (పాణంపోయిన తరువాత 
'కూడా_దహనానికీ ముందుగాని, దహన సమయంలోగాని రాజాజీ 

రాలేదు; చూడలేదు; “అయో పాపి మని మాటయినా అనలేదు. 

బహుశా, అది రాజనీతి సందింధమైన మౌన మేమో? యాభై రోజులు 

ఆలా ఉపవాసం జరిగేసరికి చేశంలో పెద్ద అలజడి ప్రారంభమయింది. 
యాభై ఎనిమిదో రోజున ఆయన దేహ త్యాగం చేసి, సగరసులెనారు. 

యగు మా 
దాంతో తెలుగు జిల్లాలలో అనేక చోట్ల "రె రైళ్ళను ఆసివేయడం, 
"లు పట్టాలు తెగగొట్టడం, సెషన్లు కాల్చడం మొదల మున అల్లర్లు 

కాల్పులు చాలా హెచ్చయినాయి. “అయినా, అల్ల రీకి జడిసి, ఆంధ్ర 
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రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయనని (ప్రధానమంత్రి కఠినంగా చెబుతూ వచ్చారు. 

చివరకు, 1058 వేసవికాలం తరువాత చెన్నపట్నం, బళ్ళారి మినహా 

యించి, మిగిలిన తెలుగు (పదేశాలతో (ప్రత్యేక రాష్ట్ర్రం ఏర్పాటు చేయ 

డానికి నెహూూగారు అంగీకరించడం, సెపైంబరు నెలలో ఈ విషయమై 

ఒక (పత్యేక సంఘం ఏర్పాటు కావడం? అక్టోబరు | | నాడు నూత 

నౌం(ధ రాష్ట్రానికి కర్నూలులో న్నెహాూగారే (పారంభోత్సవం జరిపిం 

చడం మొదలె న విషయాలు ముందు వివరిసాను. ఇక్కడ, ఆంధ 

రాష్ట్ర అవతరణ విషమం క ప్తంగా చెప్పడ మైన). 
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సక్తి సత్యాగహ ఉద్యమం అనంతరం ఆగస్టు నెలవరకు కొంత 

విరామం కలిగింది. వ్యక్తి సత్యాగ్రహంలో కాం(గెస్ వాదులు 

చూపించిన (క్రమశిక్షణ, కార్యదీక్ష దేశంలో నూతనోత్సాహాన్ని కల్పిం 

చాయి. జై లునుంచి విడుదలయిన తర్వాత రాజాజీ చేసిన పాకిస్తాన్ పక్ష 

(ప్రచారానికి వ్యతిరేకంగా సమ్మగ జాతీ యతావాదం- కేవలం కొం(గెను 

వాదులలోనేగాక, ఎలాగో ఒకలాగు నిత్య జీవితాలను వెళ్ళబుచ్చే 

సామాన్య (ప్రజలలో కూడా (ప్రబల మైంది. ఇంతలో, 1041 డిసెం 

బరులో విడుదల కాకుండా మిగిలిన సత్యాగహు అందరినీ జెళ్ళ 

నుంచి విడుదల చేశారు. ఆ నెల ఆఖరున బార్హోలిలో, కాం(గెస్ 

కమిటీవారు మరొకసారి గాందీగారితో భిన్నాబి ప్రాయులై , కొ త్ర ఆలో 

చనకు దిగడం జరిగింది. అయితే, దేశ రక్షణకోసం (ప్రభుత్వంతో 

సంబంధం లేకుండా రక్షణ సంబంధాలు ఏర్పాటుచేసే ఊహలుకూడా 

కలిగాయి. 1942 మార్చిలో _పకాశంగారి అధ్యక్షతన బెజవాడలో 

ఆంధ్రరాష్ట్ర కార్యసంఘం సమావేశ మయింది. (బిటిసువారు మన 

దేశాన్ని రకిందగల స్టితిలో లేరన్న భావం ఒకటి ఏర్చడి, ఆం(ధ 



660 నా జీవిత యాత్ర, 

దేశాన్ని నాలుగు భాగాలుగా ఏర్పాటు చేసుకుని, ఒక్కొక్క భాగానికి ఒక 

(ప్రాంతీయ రక్షణ సంఘం ఏర్పాటు కావాలని తీర్మానించడం జరిగింది. 

అదే సమయంలో |బ్రిటిమ (ప్రభుత్వం తరపున సర్ స్ట్రాఫర్డు క్రిప్స్ 

మార్చి 28 నాడు మన డేశానికి వచ్చారు. ఆయన రాక ఉదేశం: రాజ్యాం 

గంలో కః కొన్ని మార్పులుచేసి భారతీయ నాయకులకు (ప్రభుత్వంలో 
కొంత చోటివ్వడం నల్ల నో, ఇంకొకలాగునో (బైిట్షు (ప్రభుత్వాన్ని 

ఇక్కడ శాశ్వతంగా ఉండేటట్లు చేయడమే. ఆయన ఇక్కడ ఉండ 

గానే, ఏపిల్ న జపాన్ వై మానికులు పది, పన్నెండు విమానాలలో 

వచ్చి, విశాఖపట్నం పై పెనా, కాకినాడ పై నా బాంబులు వేసి, కొంత (పాణ 

నష్టాన్ని, వస స్తు నష్టాన్ని కలగబేశారు." 

ఇది ఇలా ఉండగా, (ప్రకాశంగారు ఎప్పటికప్పుడే, రాజాజీ 

చెప్పినట్లుగా దేశాన్ని ఖండించ రాదని, ఆయన వాదాన్ని ఖండిస్తూ 
చెన్నపట్నంలోనూ, మిగిలినచోట్ల నూ పచారం చేస్తూండేవారు. 

ఇంతలో షృపిల్ 29 నుంచి, మె 2కి దాకా అలహాోబాదులో ఆలిండియా 

కాం(గస్ కమిటీ సమావేశ మయింది. అప్పుడు గాందీజీ ఒక నూచన 

చేశారు. మన దేశానికి స్వాతంత్ర్యం ఇస స్వతంత్ర భారత దేశ 

(ప్రభుత్వము వారు మిత్ర రాజ్య సైన్యాలు యుద్ధం కొనసాగించడానికి 

అనుమతించ గలరని ఆ సూచనలోని భావం. 2.6.42 న చెన్న 

పట్నంలోని ఆర్యసమాజ భవనంలో రాజాజీ చేసిన పాకిసాన్ (ప్రతి 

TT Te TdT WE 

పాదన కొద్దీ కాలంలోనే దానంతట అదే నశిస్తుందని "ఆంచారు, 

26.242 న (పకాశంగారు తిరిగి కాంగగెస్ వాదులలో ఐక 

మత్యం, మనో దృఢత్వం కలగడానికి__ అఖిల భారత కాంగెస్ కమిటీ 

వారు ఇచ్చే ఆదేశాలను తూచా తప్పకుండా అనుసరించవలసిందని ఆదే 

శించారు, వ్య క్రి కీగత మైన వాదనలు, విజృంభణలు చేయకుండా ఎకె క్ర 

నాయకుడైన గాంధీగారి ఆదేశం (ప్రకారం కాంగెస్వారు యావన్మందీ 

- నడచుకోవాలే కాని, స్టీర బుద్దిలేని ఉపనాయకుల ఊపులకు లొంగకూడ 

దని కూడా ఆయన గట్టిగా హెచ్చరిస్తూ వచ్చారు. .27.6.42 న 

= చెన్నపట్నంలో__పాకిసాన్ ఇవ్వాలనే అభిప్రాయాన్ని సమూలంగా 
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మన మనసుల్త్"ంచి నిర్మూలించాలని ఒక బహిరంగ సభలో చెప్పారు. 

జూలై 25న, పాకిస్తాన్ కావాలని వాదించే కాం(గెను వారిని, కాంగెసు 

నుంచి కొలగించవల సిన సమయంవచ్చిందని కాంగ్ అధిష్టాన వర్గానికి 

"హెచ్చరిక చేశారు. అంతకు ముందు, జూలై 14న వర్కింగ్ "కమిటీవారు 

వార్దాలో సమావేశమై, బిటిషువారిని ఇండియాలోంచి వెళ్ళగొట్టడానికి 
జయం లభించేంతవరకు యత్నం చేయాలనే నిర్ణయానికి వచ్చారు. ఆ 
ఏప్రిల్ చివర అలహాబాదులో జరిగిన ఎ.ఐ.సి,సి- సమావేశంలో పాకి 
స్తాన్ వాదియైన రాజాజీ ఐమనిముషాలు మాట్లాడడానికి కూడా సభ్యులు 
అనుమతించలేదు. అంతకు పూర్వమే, కాం(గెసు అధ్యతులు కాంగ్రెస్ 

కమిటీ లోంచి ఆయన పేరు తొలగించారు. చెన్నరాష్ట్రంలో అన్ని 

చోట్లా (పజలను ముందుకు నడి పే శక్తి ఒక్క (పకాశంగారిలోనే 

ఉన్నట్టు అన్ని పక్షుల కాంగెస్ నాయకులు తమ అభిపాయాన్ని 

వెల్ల డిస్తూండేవారు, కాం(గెస్ నాయకులలో పరస్పర భిన్నాథి పాయాల 

మాట అటుంచగా, 1941 జూన్ రో హిట్లర్ రష్యాపై దాడి చేసిన నాటి 

నుంచి, రష్యావారిని సంతృ ప్పి పరచడం కోసమని, మన దేశంలో 

కమ్యూనిస్టుల పై గల ఆంక్షలన్నీ (పభుత్వం వారు తొలగించడంతో... 

కాఎ్టగెస్ “నాయకత్వానికి వారు ఎదురు పక్షమయి, (ప్రభుత్వాన్ని బల 

పరిచే ఎదుకు సిద్ధపడ్డారు. కాని, ఏది యేమైనా దేశ స్వాతం(త్యంకోసం, 

(పాణాలు బిగబట్టి, ముందుకు దూకవల సిన సమయం వచ్చింది. ఒక 

మారు దూకిన తరువాత, అందరూ స్వాతంత్య సక్షవాదులు కాకతీ5 

దస్కీ అప్పుడు, అందరూ స్వాతంత్ర్య సమరానికి దోహదం చేయగల 

రసి గాందీగారి దృష్టి సథంలో గోచరించగా, ఆయన ఆగస్టు నెలలో 

“కిట్ ఇండియా నినాదం చేశారు. దానికి కార్యరూపం “ఇవ్వడానికి 

ఆగస్టు 6 నుంచి బొంబాయిలో ఎ. ఐ. పి. సి, సమావేశాలు ఏర్చాటయి 

నవి, చిన్నచిన్న ధిన్నాభిపాయాలు వ్యక్ కిగతంగా ఉన్నా, కాం గని 

వాదులందరికీ గాందీగారు చెప్పిన కార్యక మంలో సంపూర్ణ విశ్వాసం 

ఉండేది. అందుదేత, ఆంధ కాం(గెస్ అధ్యకులై న 'పకాళంగారి 

కార్యక్రమం సాఫీగానే సాగేది, వ్య క్రి సత్యాగహ సమయంలో 
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డాక్టర్ పట్లాభిగారు మా అందరితో బాటు తిరుచినాపర్తి చై లులోగాక, 

వేలూరు జె జైలులో ఉండడం జరిగిందని మరొక చోట కూడా సుర్కొ - 

నడం జరిగింది. అస్పుడు అక్కడ ఆయశతోబాటు మరి కొందరు. 
తెలుగు నాయకులుకూడా ఉండేవారు. వారిలో కళా వెంకటరావుగారు 

కూడా ఉండేవారు. (ప్రకాశంగారిపై రాజాబి బీకున్న వ్యతి రక భావంతో వాటు 

ఆయనపై పట్టాభిగారికి గల (ప్రతికూల భావం కూడా (పకాశంగారి 

కార్యక్రమాలకు అడ్డం వచ్చేది. అందువల్ల నే, రాష్ట్ర కాంగ్ గెస్ కమి 

టీకి వారు ఆధ్యకులయినా_సట్దాభిగారు 'తమ చెప్పు వేతర్లోకి కళా 
వెంకటరావుగారిని తీసుకోనారం నించారు. స9కొశ ౦గారికి తెలియకుండానే, 

తాను కార్యదర్శ కానడంవల్ల ఆయన ఏవేవో పనులు చేయడం కూడా 

ఆరంభించారు. దీని పిణామాలు రాబోయే మరొక అధా యంతో వివ 
రిసాను, 

బొంబాయి వి. ఐ. సి. సి సమావేశము 

బొంబాయిలో ఏ, ఐ. సి. సి. నమావేశం కాక వూర్యము రిక 

రాతి నేను గుంటూరునుంచి విశాఖపట్నం వెళ్ళే తోవలో, విజయ 
వాడ రెల్వే ప్లాట్ ఫారం మీద నగం ర్యాతప్పుడు కళా వెంకటరావు 

గారిని చూడడం జరిగింది. ఆయన నెల్లూరునుంచి బందరు వెడుతూ, 

అక్కడ బందరు cl లకోసం కని పెట్టుకుని ఉన్నట్టు చెప్పాడు. బందరు 

'కెందుకని నే నడిగాను. అక్కడ పట్టాభిగారి “యింట్లో కౌం_గను 

నాయకుల సమావేశం జరుగనున్నదని చెప్పాడు. “నాకు నోటీను 
. అందలేదే,”' అని నే నంక్రే, అది ఇన్ ఫార్మల్ మీటింగు గనుక అంద 

రికీ నోటీస్ ఇవ్వలేవనీ, అయినా నన్ను రమ్మనీ ఆహ్వానించాడు, 

“ఏమిటి విషయ?" మని నేనడిగాను. జేబులోంచి ఒక రోనియో “పు 

చేసిన కార్యక్రమ సూచికను తీసి చూపించాడు. అది నేను చదవి, 

“ఇలాంటి దెక్కడిను ఎవరిచ్చిం” దని అడగ్గా, అవి డాక కర్ పట్టాభి 

గారు గాందీగారు ఇచ్చిన సూచనల "మేరకు తయారుచేసిన కార్య! కమం 

అని చెప్పాడు. అందులో టెలిగారిప్ప, తీగలు జెలిఫోను తీగలు క త్తి 
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రించి వేయవలసిందనే సూచనను వెంకటరావుకు చూపించి, ““గాందీజీ 

దీనికి ఎన్నడూ ఒప్పుకోడయ్యా! నేను ఇలాంటి సూచనను గాందీగారికి 

[వా స్తే ఆయన “నా మనస్సు ఆ మార్ష్గంవ్వారా నడవదు అని నాకు 

జవాబు (వాళొరు. అది నా దగ్గరుంది, ” అని అంసే, దాని మీదట, “బంద 

రకునీవు కూడా రా! ఇవన్నీ చర్చించవచ్చు,” అన్నాడు ఆయన. నేను 

“అట్లా రావడానికి అవకాశం లేదని, విశాఖపట్నం వెళ్ళి, సామానులు 

సర్దుకుని నేరుగా బొంబాయికి వస్తా'నసీ అన్నాను. తర్వాత ఎవరి రైళ్ళు 

వారు ఎక్కాము, 

బందరులో కొంతమంది కాం(గెసు మిత్రులు సమావేశ 
మయారు. ఆ సమావేశం అధ్యక్షలయిన (పకాశంగారితో చెప్పి 

ఏర్పాటు చేసిందికాదు. అది వెంక్టటావు, సట్లాఖిగార్లు తమలో తామే 

అనుకుని. ఇరవై, ముమె మంది కాంగ్గను మిత్రులకు మాత్రం 
తెలిపి ఏర్పాటు చేసింది. వారి వలెనే (ప్రకాశంగారికీ తెలియజేయగా, 

వారూ హాజరయ్యారు. వెంకటావు నాకు ' చూపించిన కార్య కమం 

కాగితాన్ని గాంధీగా రిచ్చిన (పో(గా మని చదివాడట. దానిపైన 

(పకాశంగారు, దాని వై ఖరి చూసి అది గాంధీగారిచ్చిన (ప్రోగ్రాం కానే 

రదని వాది స్తే, వాదోప వాదాలు బయలుదేరాయట. కొంత సేపయిన 

తర్వాత వేరే కాగితంపెన ఆ మీటింగులో జరిగిన (ప్రొసీడింగ్స్ 
(కార్యక్రమ చర ఎ) వాసి, (పకాశంగారిని సభాధ్యకునిగా సంతకం 

పెటమన్నార ట. కాని అందులో నిర్ణయా లేవీ లేవట. క్రమబద్దంగా 

ఏర్పాటు అయిన సమావేశం కానప్పుడు సంతకం ఎందుకని (సకాశం 

గారు మొదట అడ్డు చెప్పారట. దానిపై అక్కడ ఆ రోజు జరిగిన 

చర్చలు గల కాగితం కాబట్టి, సంతకం చేస్తే అది రికార్ల వుతుంది 

గదా, అంచి ఆయన సంతకం పెట్టారట, 

ఈ సమావేశం తర్వాత వం మ.పి,సి సభ్యులై న కాం గైస్ 

మితు లందరూ బొంబాయి చేరుకున్నారు. డాక్టర్ పట్టాభిగారు యథా 

(ప్రకారం చావలి నాగేశ్వర రావుగారి యింట బస చేశారు. నేనూ విశాఖ 

పట్నంనుంచి 6 వ తేది ఉదయానికి బొంబాయి చేరి, అలవాటు (పకారం 
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అక్కడే బనచేశాను. ఒంటిగంటకు, వర్కింగు కమిటీ సమావేళం 

నుంచి భోజన విశ్రాంతి వేళకు పట్టాభిగారు తిరిగి వచ్చారు. నెను 

వెంటనే, “విజయవాడలో నేను చూసిన (పోగ్రాం విషయమై వర్కింగు 

కమిటీలో చర్చ జరిగిందా?” అని అడగ్గా, ఆయన, లేదయ్యా! 

ఇదంతా ఎవరు పట్టించుకొంటా రక్క_డ? ఏవరి గొప్పలు వారు చెప్పు 

కోవడంతోనే కాలమంతా వ్యర్థ మెంది" అన్నారు. 

._ ఆర్వ్యాతి 9, 10 గంటల వేళప్పుడు భకతన్ అనే ఒక (ప్రఖ్యాత 

వా రాహరుడు పట్టాభిగారికి చెలిఫోన్లో, ఆ తెల్లవారుజామున వర్కిం౦గు 

కమీటీ మెంబర్ల ను అరెస్టు చేయడానికి ఏర్పా టయినట్లు చెప్పారు. 

దానిపై న, పట్టాభిగారు నల భభాయిస పేలుగారింటికి ఫోను చేసే స్తై పేలు 

కుమారుడు ఫోన్ అందుకున్నాడు. అతనితో పట్టాభిగారు తెల్లవారే 

లోపుగా జరగబోయే వర్కింగ్ కమిటీ మెంబర్ల ఆరెన్లు సంగతి "చెప్పి, 

సటేలుగారి చొక్కా జేబులోనుంచి తామిచ్చిన రోనియో కాపిని తీసి 

చింపిచేయమని కోరారు. దానికి పేలు కుమారుడు___అంరెస్టులు జరగ 

వనీ, ఏ, ఐ. సి. సి. క్విట్ ఇండియా తీర్మానాన్ని ఆమోదించేవరకు 

ఎవరినీ అరెస్టు చేయరాదని (పభుత్వంవారు నిశ్చయించార సీ చెప్పాడు. 

అ్మగ నాయకుల అరెస్టులు 

ఆరా(తి కానీ, తెల్లవారుజామున కాసీ అరెస్టులు జరుగలేదు. 

7,8 తేదీల వర్కి ంగ్ కమిటీ సమావేశాలలో కూడా తమ రోనియో 

కాపీ ప్రోగ్రాంపై. చర్చ జరగలేదని పట్టాభిగారు నాకు మధ్యాహ్నం, 

రాతి కూడా ఛెప్పారు. 8 వ తేదీ రాతి ఏడెనిమిది గంటల వేళ, 

గాంధీగారు చేసిన చర్మిత్రాత్మకమైన ఉపన్యాసం తరువాత, “క్విట్ 

ఇండియా” తీర్మానాన్ని ఏ. ఐ. సి. సి. అమోదించింది. 

ఆ తెల్లవారుజామున మూడున్నర గంటల వేళ నాగేశ్వరరావు 

గారి యింటికిద్దరు పోలీసు అధికారులు వచ్చి తలుపు తట్టగా, వారు 

అరెస్టు చేయడానికి వచ్చారని గుర్తించి, వారిని లోపలికి రమ్మని 

' కూర్చోబెట్టాను. వారు పట్టాభిగారిని మాకతమే అరెస్టు చేయడానికి వచ్చి 
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నట్టు చెప్పి, కాలకృత్యాలకు, స్నానపానాదులకు ఆయనకు ముప్పావు 

గంట వ్యవధి ఇచ్చామని చెప్పారు, పట్టాభిగారిని ఎక్కడికి తీనుకుపోతారా 

చెప్పడానికి వారు నిరాకరించారు. అయిశే కొంతే సేపటికి, ఆయనను 

విక్టోరియా జెర్మినస్ 3 రై ల్వేస్రేషనుకు తీసుకు వెళతారని _గహించ 

గలిగాను. వారు వెశ్ళేకారులోనే పట్టాభిగారితో బాటుగా నన్నూ వక్షో 

రియా టెర్మినస్ సైషను వరకైనా తీసుకు వెళ్ళవలసిందని ఆ పోలీసు 

ఉద్యోగిని అడిగితే, (కింద సి.ఐ.డి, ఉన్నాడనీ, అందువల్ల అలా చేసే 

పీలలేదనీ అతడు చెప్పాడు. నేను (క్రిందికి దిగి, తసి, ఐ. డి. ని 

ఎలాగో ఒకలాగున ఒప్పించి, పట్టాభిగారు ఎక్కిన కారులోనే ముందు 

సీట్లో ఆ ఉద్యోగి (ప్రక్కనే కూచుని, జయ జయ శబ్దసూచక మైన 

సకల కలకలా రావాలతో తెలతెలవారుతూండగా విక్టోరియా టెర్మినస్. 

సేషను చేరుకున్నాను. (ప్రత్యేకమైన ఒక స్లాట్ ఫారం మీద అప్పటికే 

అకేస్తయిన కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ మిటీ సభ్యులు కొందరు తమకోనం 

ఏర్పాటైన ప్రత్యేకమైన రై రలు ముందు నిలబడి ఉండడాన్ని దూరం 

నుంచి చూడగలిగాను. 

అంతలో భళ్ళున తెల్లవారినది. నేను, గాంధీగారు మొదలై న 

వారు అరెస్టయిన వా  ర--అక్కండికి దగ్గరగానే ఉన్న అమృతాంజ 

నము భవనంలోనికి వెళ్ళి, అక్కడున్న ఆం(ధ డెలిగేట్ల (ప్రతినిధుల 

కోను, ఆ (పక్కనే ఉన్న హోటలులో ఉన్న పంజాబీ బంగాళ (పతి 

నిధులకోను చెప్పి, తిరిగి గీర్షాంలో ఉన్న నాగేశ్వరరావుగారి బసకు 

మెలిగా బయబుదేరాను. వికోరియా "జర్మినసునుంచి గీరాంకు పోయే 

త్రోవ దోఖీకలావు ద్వారా పోతుంది. నను దోఖీత లావుకు నడచి. 

వెళ్ళేసరికి, వందల కొద్ది (ప్రజలు అక్కడి (టాఫిక్ సర్కిల్ 

(అంటే. వెళ్ళే బండ్లు, వచ్చే బండ్లు విడివిడిగా పోవడానికి వీలుగా, 

చుట్టూ సిమెంట్ స్తంభాలకు ఇనుప గొలుసులు వసి వలయాకారంగా 

ఏర్పాటు చేసిన స్థలము) వద్ద ఆ సంభాలు, గొలుసులు ఊడబెరికి, 

ఏవేవో పాత సెజైలు, బల్లలు మొదలై న వాటిని గీర్షాం పోయే రహ 

దారి ముందు అడ్డంగా పెళ్తుపి, దాన్ని బందు చేసేశారు. వారు మను 
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మ్యుల రాకపోకలను కూడా అడ్డుతున్నారు. అదై వారెవరో, ఎందుకు 

అడ్డుతు న్నారో తెలియదు. కాని నేను అక్కడికి వెళ్ళేసరికి, నా 
దుస్తులూ, వెషంచూసి, “నువ్వు కాం(_గసువాడివా?” అని హిందీలో 

అడిగారు. నేను అవునని, నా బస ఆ రోడ్డులో ఉన్నదనే సరికి, నన్ను 

వెళ్ళనిచ్చారు. అంతలో అక్కడికీ వచ్చిన ఒక పోలీసు వాన్ వాళ్ళు 

అడ్డగించేసరికి తిరిగి వెళ్ళిపోయింది. _విష్ణవం ఆరంభమయింది. 

బొంబాయిలో అన్ని వీథులలోకి (ప్రజలు ఈ విధంగా వచ్చేసి 

రహదారులను బందు చేసేస్తున్నారు. అంతకు ముందు రోజున, శివాజీ 

పార్కులో జండా వందనం జరుగుతుందని (ప్రకటించారు. అక్కడ 

ముపై ఎః నలభై వేల మంది (ప్రజలు గుమిగూడారు. హిందువులు 

బ్రిటిషు దొరల ఎ లాగున ధరించిన టోపీలు, నెక్ మైలు, కాలరు; దొరికి 

'నంత మట్టుకు విదేశపు బట్టలు; (బ్రిటిమ గవర్నమెంటు రాజు, మంత్రుల 
పేరట తయారుచేసిన గడ్డి బొమ్మలు. పెద్ద పెద్ద నాలుకలతో వెలుగు 
తున్న అగ్నిహో తుడికి ఆహుతి చేయబడినాయి అయినా, ఇంగ్లీషు 

వారిని ఎవరూ వాంసిచలేదు, గీర్హాంలో నేను బనచేసి ఉన్న నాడే 

శ్వరరావుగారింటి (పాంతంలో, పదో 'గంటలయ్యేసరికి మెల్ల మెల్లగా 

రెండువుదల అడుగుల కొక పోలీను కానిసై సైబుల్ ని నిల్చోబెట్టారు. 

టొంబొయి పోలీసుల చేతి కరలు మనవైపు పల్లెటూరి (ప్రజల చేపాటి 

కరలలాగా ఉండేవి. వాటిపైన వారు గడ్డాలు "మోపి నిలుచున్నారు. ' 

అంతలో మరొక సోరీస్వాన్ వచ్చింది. "ఎక్క డినుంచో రాళ్ళువచ్చి 

దానిమీద పడ్డాయి. ఎక్కడినుంచి పడ్డాయి. ఎవరిమీద సడ్డాయి అని ఈ 

పోలీనువారు. పట్టించుకున్న కై కనబడలేదు. కొంత సేపటికి ఒక వా ర్రఆ 

ప్రాంతానికి వచ్చింది.ఒక సార్టెంటు దుర్మార్గం చేసి, ఖద్దరు టోపీతో 
ఉన్న దుకాణదారుని కొట్టాడని, 'వందలకొద్ది (ప్రజలు మూగి పోయారు. 

అంతట్లో ఆ కొట్టిన సార్రెంటు ఒంటినిండా కిరసనాయిలు పోసి కాల్చే 

శారని మరొక వౌ ర వచ్చీంది. ఈ పోలిసువారు మ్మాతం కదలక, 

ఎక్కడి వౌ రక్క_డే నిలబడి ఉన్నారు. 

ఆ మహా పట్నంలో ఇంకా ఏం జరుగుతున్నదో చూద్దామనే 
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కుతూహాలం కలిగింది. నేనూ, అక్కడే ఏ, పి. పి. కంపెనిలో పని 

చేస్తూ ఉన్న ముసలగంటి భీమారావు అనే మిత్రుడు, అలా బయలుదేరి 

మొదట వల్ల భాయి పేలుగారింటికి వెళ్ళాము, తలుపు తీస్తూనే పేలు 

గారి కుమారుడు ఏదో రహస్యంగా జరుగుతున్నట్టు సూచించి, మమ్మల్ని 

గదిలో కూచో పెట్టి, లోపలినుంచి ఒక పెద్ద కాగితాల కట్ట తెచ్చి, 

అదంతా ఏక్షన్ కమిటీ ఆ దేశమనీ, అందులో ఉన్నట్లు నడిపించమనీ 

మాతో చెప్పాడు, అందు కో శుద్ద శాబరెజ్ (పోగ్రామ్ (వాసి ఉంది. 

“ఆంధ్రా సర్క్యులర్" అన్న ేరెట తర్వాత ఆంధుల కమిటీ పెన 

నేరాలుగా మోపిన విషయాలన్నీ అందులో (పోగ్రాం పేరిట (వాసి 

ఉన్నాయి. ఎవరీ ఏక్షన్ కమిటి? అంతా మామి(తులే గనుక, 

“అక్బాయ! ఇదంతా గ గౌంధీగారి (పోోగాముకు వ్యతిరేకం కాదా?” అని 

అడిగితే, “గాందీగారు అరెస్టయిన తర్వాత (ప్మోగాం మనదే. ఆయ 

నకేం సంబంధం?” ఆన్న మో స్పరుగా ఒకరితో ఒకరు అనుకున్నారు. 
ఏమయితే నేమి” (ప్రాణ- హింసారహితమైన శాబశేజ్ (ప్రోగ్రాం 
దానంతట అదే పట్నంలో ప్రారంభమయింది, ఆ కాగితాల కట్ట తీసు 

కుని నేను, భీమారావు మేడదిగి, కొంచెం వెనక రోడ్డుకు. వెళ్ళి 

టామ్ ఎక్కాము, ప్రిన్స్ ఆఫ్ వేల్స్ మ్యూజియం “దాపేసరికి, 

(టాములు, బస్సులు అన్నీ ఆగిపోయి ఉన్నయ్యక్క_డ. అది చూస్తి, 

ఏదో డబుల్ డెక్ .బస్సు ఒకటి దాదరువై పు వెళుతూంపే అందులో 
పెకి ఎక్కాము. అందులో ముగ్గురు, “నలుగురు తెల్ల వాళ్ళున్నారు. 

ఇక బస్సు కదులుతుందనగా కండెకరు పైకి వచ్చి, తెల్లవారిని దిగి 

పొమ్మన్నాడు. విస్త వం గట్టి పడుతోందని మాలో మేము సంతో 

షించాము. కాని, “రెండు “నిమిషాల తర్వాత ఆ తెల్ల వాళ్ళు మళ్ళీ 

మీదికి వచ్చి కూచున్నారు. ఈ దిగడం, ఎక్కడం ఏమిటని వారిని 
మేము కుశల (ప్రశ్న లడిగాము. అంతకు ముదు కొందరు తెల్ల వాళ్ళు 

(పజల మూకలు తమపై పడతాయేమోనన్న భయంతో దిగి పోవడం 

చేత, కండక్షరు తాము కూడా అట్లా చేస్తారేమో అని అడగ్గా ఒకరు 
తిప్ప తక్కిన, వారు భయంలేదని తిరిగి “వచ్చినట్టు చెప్పారు. అంత 
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టిలో బస్సు కదిలి ఒక ఫర్షాంగుదూరం వెశే క్ళసరికి, యాభై అరవై 

అడుగుల వెడల్పున్న రాజవీథి కూడా కనుచూపు మేరవరకు (ప్రజలతో 

నిండి ఉండడంవల్ల మేమందరం తెల్లవారు, నల్ల వాళ్ళం కూడా దిగవలసి 
వచ్చింది. అక్కడ నడున్తూన్న (ప్రజలు లక్షకు తక్కువ ఉండరు, 

అలా ఎందుకు నడు స్తున్నారో, ఎక్కడికి నడుస్తున్నారో ఎవరికీ తెలి 

యదు. కాని, అందరి ముఖాలమీద, ఆందరి కళ్ళల్లోను ఏదో ఒక ఆశ; 

ఏదో ఒకటి సాధించామన్న భావం మూ_రీభవించినట్టు కన్పించింది. 
బస్సునుంచి దిగిన తెల్ల వాళ్ళు మా (పక్కనే నడుస్తున్నారు. ఎవరూ 

వారిని పల్లె త్తుమాట అనలేదు. కాని అంతటిలో ఆ (పక్కనే నెక్ చె, 
కాలర్, హేటు ధరించిన భావతీయుడు కనిపించేసరికి అతనిని ముట్ట 

ఉంచి వాటి నిమ్మని అడిగారు. ఇవ్వకుంటే లాక్కునే లాగున కని 

పించేసరికి అతడు అవి తీసి ఇచ్చాడు. వాటి గమ్యస్థానం శివాజీ 

పార్కులో ఐర్బా'కున విదేశ (పభుత్వం చితి. మేము “చూ స్తుండగా 

వందల కొద్ది హెట్టు, నెక్ బైలు, కాలర్లు అక్కడికి వచ్చాయి. ఆ 

[ప్రాంతంలో ఏదోఒక మూల మాత్రం, షూటింగు జరిగినట్టు వార్త, 
కల్పాదేవి రోడ్డులోని భాగ్యవంళులై న వెండి, బంగారం, రత్నాల 

వర్తకులు (ప్రజా సమూహం తమపైన వచ్చి పడకుండా తామే రహ 

చారులు బందు చేసుకున్నారు. నాయంకాలం నాలుగు గంటలయ్యే 

సరికి పట్నంలో అనేక స్థలాలలో కాల్చులు జరిగినట్టు నాలుగు వెష్ట వైపుల 

నుంచీ వార్తలు రాసాగినౌయి. 

ప్రకాశంగారు ఈ అల్లరులలో అరెస్టు కాలేదు. ఆ రోజున 

అక్కడున్న ఆర్ష ర్యప్రకారం కౌం(గైసు నాయకులను వారి వారి రాష్ట్రా 

లలో అ రెస్టు చేయాలని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆదేశించినట్లు 
ఆ తర్వాత “తెలిసింది. నాకు హైదరాబాదు, విజయవాడ వెళ్ళే రై రెలులో 

చోటు దొరక్క; బొంబాయి 'నుంచి రాయపూర్ మీదుగా విశాఖపట్నం 
బయలుదేరాను. నా చేతినిండా పపేలుగారింట ఏక్షన్ కమిటీ ఇచ్చిన 

శాబకేజ్ (పో(గాం కాగితాల కట్టలున్నాయి. నేను పతి ఫ్లాట్ ఫారంమీద 

అవి పంచుతూ, పార్వతీపరము స్టేషన్లో తాళ్ళపూడి కృష్ణమూ ర్తి రి అనే 
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ఆయనకు అవి ఒక నూరు దాకా ఇచ్చాను. ఆయన 1930లో నా సత్యా 
(గహ దళం నో జై లుకు వచ్చిన స్వాతంత్ర్య యోధుడు. బొంబాయిలో 

వర్కింగ్ కమిటీ 'మెంబర్త ను అరెస్టుచేయడంవల్ల (పకాశంగారికి గాని, 

నాకుగాని అందులో ఎవరితోనూ ఏవిధమైన సం(ప్రతింపులూ చేసుకునే 

వీలు చిక్కలేదు. ఇలా (పయాణంచేసి నేను ఆగస్టు 18న విశాఖపట్నం 

చేరుకున్నాను. ఇంటికి వెళ్ళేసరికి, డిప్యూటి సూపరింెండెంటు హాజ 

రయి ఉన్నాడు. మీరు చెన్నపట్నం మెయిలుకు వెళ్ళేందుకు సిద్దంగా 
ఉండండని చెప్పి, ఒకటిన్నరగంట వ్యవధియిచ్చి వెళ్ళిపోయాడు. 

క్విట్ ఇండియా ఉఊనకమసమయ జై జౌలు జీవితము 

“క్విట్. ఇండియా” ఉద్యమం ఆరంభమైన రెండు, మూడు 

రోజులలోనే దేశం నాలుగు మూలలా కొంత హింసాత్మక మైన విప్టవ 
కార్యకాండ జరిగింది. గాంధీగారు అరెస్టయిన రోజున బొంబాయిలో 
జరిగిన సంఘటనలను గురించి ఇదివరలో (వాళశాను. ఇక మన 

ప్రాంతంలో జరిగిన విషయాలు నాకు స్వయంగా తెలిసినంతవరకు 
(వానాను. 

నన్ను ఆగస్టు 13న అరెస్టు చేసినట్టు లోగడ (వాళాను. ఆ 

రోజున సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ హోలీస్ నన్ను ఒక సార్టెంటు చేతి. 
కప్పజెప్పారు. అతనితోబాటు ఇద్దరు సాయుధులై న పోలీసులను సహా. 
యంగా ఇచ్చారు. తలుపులన్నీ వేసిఉన్న రై _లుపెట్టినరకు నన్నొక 
పోనీనువేనులో తీనుకు వెళ్ళారు. నేను వెళ్ళిన పోలీనువాను కిటి కీలుగూడా 

తెరలతో మూసి వేయబడ్డాయి. అందుచేత, నేను పోలీనువానునుంచి 
కంపార్ట్ మెంటుకు ఎక్కడం ఎవరో ఒకరిద్దరు మ్మాతమే చూసిఉంటారు. 

నేను ఎక్కిన రై లుకలక తానుంచి “చెన్నపట్నం వెళ్ళే మెయిల్ 

ట్రైను. నాకు అవసర మైన కాఫీ, భోజనం పోలీసు సారే తెచ్చి 

పెప్రేవాడు. _(చెయిను నడవడం ఆరంభమైన తర్వాత నాపై జాలితో 
కిటిక్టీ తలుపులు తెరిచాడు. కాని, అనకాపల్లి సైషన్ సమీపిస్తున్న దనగా 

తిరిగ్ కిటికీలను మూసేశాడు. ఈ విధంగా “సాయంకాలం నీకటిపడే 
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వేళకు బెజవాడ చేరాము. విజయవాడలో భోజనం సార్షంచే తెచ్చాడు. 
భోజనం చేసి న్నిదపోయాను. తెల్లవారుజామున లేని, సారెంటును లేపి, 
“అయ్యా! సూళ్ళూరు పే లబుట వచ్చిందేమో! ఇడ్లీలు, కాఫీ తెప్పించం” 

డన్నాను. అంటే, ఆయన, “ఇది సూహరుపేట కాదండీ! విజయవాడ 
స్పేషనే, "అన్నాడు, “రాత్రి నన్ను ఇక్కడే అట్టి పెమేశారా? ఎందుచేత?” 
అని అడగ్గా " “మిమ్మల్ని అట్ల పెట్టడంకాదు. రా త్రినుంచి ప్ లు కదలక 

ఇక్కడే ఉండిపోయింది, > అన్నాడు." “అదేమి” అని నేను | (పళ్నించగా, 

“చెప్పడానికి ఏలుబేదండి,” అన్నాడు. ఆశ్చర్యం వేసింది, “అయికే, 

ఎన్నిగంటలకు బయలుదేరుతా” నుని అడిగాను. “అదికూడా చెప్పలే 
మండి,” అన్నాడు. “కిటికీ తలుపులు తెరుసారా? ఒకమారు పాట్, 
ఫారంవై. స్త చూస్తా” నన్నాను, అతడు కొంచెం ఆలోచించి, i 

'" తలుసపె త, “రెందు నిమిషాలు మాత్రమె చూడవచ్చు. మళ్ళీ వేఫేయా 

లేకుం నాకు మాట వస్తుం,” దన్నాడు. అలా, పాట్ ఫారం స 

సెసరికి ఎక్కడో ఒకరిద్దరు మనుమ్యలు తప్ప అంతా " నిర్మానుష్యంగా 

ఉంది. నా కంపార్దుమెంటు “ఆనన చోటికి ఎదురుగా అల్పాహారాలు, కాపీ 

లభించే గది ఉంది. (ఇప్పుడున్న పెద్ద కట్టడంగాని, ప్లాట్ఫారం పైన 
కప్పుగాని అప్పుడు లేదు) అందులోనూ 'ఆప్రేమంది' "మనుష్యులు క కని 

పించలేదు. అక్కడికి వచ్చినవారు తిని పారేసిన విస్పరాకులు అన్ని 
వైపులా ఎగురుతున్నాయి. అవి తీసి, శుడిచే మనుష్యులెవరూ లేరు. 
సారెంటును “రె ల్ ఇంజను ఇబ్బందివల్ల ఆగిపోయామా?ి అని 

అడీగాను. చెప్పడానికి వీలు లేదన్నాడు. "ఇంతలో (బహ్మాండ మైన 

చప్పుడుతో రెండు విమావాలు మా నె శ్రిమీదగా పెన వలయాకారంగా 
రెండుసార్లు తిరిగి వెళ్ళిపోయాయి. “ఇదేమిటో 4 కనుక్కోండి” అని 

సార్టేంటుకు చెబితే, సి,ఐ.డీ.లు ఉన్నందున, తాను కదలడానికి వీలు 

లేదన్నాడు. “అయ్యా! ఆక లవుతున్నది. ఇడ్లీ, కాఫీ సంపాదించగలరా? 

అని అడిగాను. ఆయన కొంత (ప్రయాస సడి కెచ్చి ఇచ్చాడు. బాగా, 

ఎండ ఎక్కనార ౦భించినట్టు కిటికీ కన్నాలలోంచి కనిపించింది. ఇదంతా 

చూచి, బొంబాయిలో నేను చూసిన విపవ నూచనలు విజయవాడ 
| ne) 
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ప్రాంతంలో ఫలించాయని (గహించాను. ఆ తొలినాటి రాతి విజయవాడ 

చెన్నపట్నాల మధ్యఉన్న సదిపన్నెండు ర్రై అఆలు సైషన్ల ను సామానులతో 

సహా కాల్చి చేశారనీ, ఒకటి రెండు చోట్ల నగదు పెపెలు (Cash 
boxes) కూడా వందలకొద్ద (ప్రజలు "సై స్రేషనులోకి దూరి పట్టుకుపోయా 

రనీ, అనేక చోట్ల రైలు పట్టాలను తప్పించారనీ, కొన్నిచోట సిగ్నల్ 
_స్టంభాలను పడగొట్రారనీ నా ర్తలు తెలిసినపి. మధ్యాహ్నం కావస్తూంది. 

ఆ ఆ సారెంటు ఎలాగో నాకు "భోజనం తెప్పించి పెటించాడు, "అన్ని 

గంటలపేపూ ఆ 'సెకండుక్షాసు కంపార్లుమెంటు కిటికీలు మాతం తెర 
వనేలేదు. తర్వాత రైలు "తిరిగీ నడవడం ఆరంభించింది. గుంతకలు 

మీదుగా చెన్నపట్నానికి ఆ మర్నాడు సాయంకాలానికి చేరుకున్నాము. 
(ప్రయాణ సమయంలో కొంచెం కిటికీలు తీయడం, రె రైలు స్టేషను సమీ 

పించేసరికి మూసివేయడం యథా(పకారంగా జరుగుతూనే ఉంది. చెన్న 
పట్నంనుంచి వెంటనే కాట్సాదడికి పోయే మదొక బ్రైనులో నన్ను 
ఎక్కించి తీసుకుపోయారు. సగంర్మాత్రి దాటిన తర్వాత కౌట్సాడి 

స్టేషనునుంచి బస్సులో వేలూరు తీసుకు వెళ్ళారు. 1940 నవంబరులో 
వ్యకి ర సత్యాగహంలో నేను అరెస్టు అయినపుడుకూడా అదే పోలీను 
వానులో, ఆడె డై 9వరే నన్ను సే స్టేషనునుంచి జై లుకు తీసుకు వెళ్ళాడు. 
ఒకరి నొకరం 4 జ్ఞాపకం చేసుకున్నాము. చేలూరికి తీసుకు వెళ్ళిన తరువాత 
ఇంకా బాగా తెల్ల వారక పోవడంవల్ల నన్నక్కడ ఒక పోలీను లాకప్ 
లోకి తీసుకువె వెళ్ళాడు. అక ఎడున్న సద్ ఇన్స్ పెక్టరుతో నేనెవర్నో 
కోంచెం చెప్పుకుని, పెన ఆఫీను రూములో పడుకోని వ్వమన్నాను. 
అతడు నా వేషభాషలు చూసి , ఎక్కడికీ పారిపోయెవా వారక కౌనని (గహించి, - 
రెండు ఆఫీను బల్లలు చేర్చి నాకు చోటు చూపించాడు. అక్కడ 
నా ప్రక్క వేసుకుని ఆయన దయవల్ల హాయిగా నిద్రపోయాను, ఆ తెల్ల 
వారు జామున, ఇదివరలో నాక బాగా పరిచయమైన జై లులోకి మూడో 
మారు వవేశంచాను. నేను వెళ్ళేసరికే కొంతమంది మిత్రులు తెలుగు 
వారు, దాక్షీణా త్యులు, "కేరశీయులు అక్కడికి చేరిఉన్నారు. మొ త్తం 
సంఖ్య ముసె పై మందికి కొంచెం మించినది. 

T 44 
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ఇందులో (ప్రకాశంగార్హు వి. వి. గిరిగారు, అనంతశయనం 

అయ్యంగారు, కళా వెంకటరావు, ఎం. సళ్ళంరాజు, ఎన్, సంజీవరెడ్డి, 

నేను మొదలై న తెలుగు వాళ్ళము; సత్యమూర్తి రి, కామరాజనాడార్, 

ము త్తురంగముదలియార్, 'భ_క్రవత్సలం మొదలై న దాక్షిణాత్యులు; కె, 

మాధవమేనోన్, ఆర్, రాఘవ మేనోన్ మొదలైన శేరళ్లీయులు; 

క్షే అర్. కరంత్ మొదలగు కన్నడిగులూ ఉండేవాళ్ళము. మేము ఆ 
రోజులలో డెటిన్యూల మయినప్పటికీ, మొదట్లొ మాకు న్యూస్ "పేసర్లు 

ఇచ్చేవారు కారు. పై నుండి వచ్చిన ఇతర రాజకీయ ఛై దీలతో మాక 

సంబంధం లేకుండా * చేశారు. దేశంలో ఏం జరుగుతున్నదీ తెలిసేది 
కాదు. మొదట అనుకున్న విస్పవం జరిగిందో, లేదో ఎవరి ఊహాగా 
నాలు వారు చేసుకునేవాళ్ళము. ఒక రోజున, వడ్రంగి పని ఏదో 

చేస్తూండగా, కొన్ని పెద్ద చస్సుణ్ళు మాకు వినిపించాయి. ఒకమారు 
గోడలు త్రప్వుతున్నట్లు శబ్దం వినిపించింది. ఒకమారు పెద్ద శ పెద్ద తలు 

ప్పలు (బ్రద్దలు కొట్టుతున్నట్టు అనిపించింది. మరొకమారు జెయిలు 

గుమ్మం 'తోనుకువచ్చే (ప్రజా సమూహం పైన "పేలు సున్న తుపాకీల 

చపస్పుళ్ళులాగా వినిపించాయి. దానికితోడు, "ఎలాగో జెయిలు ఆధికారుల 

కంట బడకుండా ఏ పొట్లానికో కట్టిన వారా రాప(తికాభాగం ఒకటి 

లోపలికి సామానుతో వచ్చింది. అందులో రెండు మూడు పెద్ద అక్ష 
రాలు చిరిగిపోయినా,  గాందీగారిని ఆ(ఫికా తీసుకుపోతున్నారన్న 

వార్తను అక్షరాలు కూడబలుక్కుని (గహించాము. విస్ల వమేదో 

జయమయిందని, జెయిళ్ళే గేట్ల ను (ప్రజలు (బద్దలుకొట్టి మమ్మల్ని పై పెకి 

తీసుకు పోతారని కొందరు” ఊహించారు. కొందరు ఎందుకె + నా 

మంచిది సిద్దంగా ఉండాలని ఉన్న బట్టలు, సామానులు ఏ క్షణంలో 

పైకి వెళ్ళిపోతామో అని సర్దుకుని ఉంచుకునే వాళ్ళు. 

ఇలా ఉంటూండగా, ఒక డిప్యూటి జెములరు పదకొండు 

గంటల వేళప్పుడు వచ్చి, మమ్మల్ని జెయిలునుంచి అవతలకు వెళ్ళ 
డానికి సామాన్లు సర్దుకోమని, ఒక గంట వ్యవధి యిచ్చి పోయాడు. 

మాలో కొందరు, మమ్మల్ని ఎక్కడికో బదిలీ చేసారని (గ్రహించారు. 
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ప్రజలు మనల్ని విడిపించేట్ట యితే, ఈ జయిలరు ఇంత సావకాశంగా 

మన దగరికి ఎలా వసా?” డని అనుభవం పొందిన కొందరు పెద్దలనే 

సరికి_అది సరిగానే ఉందనిపించింది. కాని, ఏ విప్త నమూ రాలేదన్న 
ఆశాభంగం మా(తం మాలో అటువంటిదానిని ఆశించిన వారందరికీ 
కలిగింది. ఏది ఏమైనా పన్నెండు గండలయ్యేసరికి_మా సామానులు 

మోయడానికి ఇరవై మందిదాకా భె దీలు, ముగురు నలుగురు వార్డర్లు 

హాజరయ్యారు. అంతటిలో ఎవరి ) మూలంగానో, మమ్మల్ని మరోక 

జెయిలుకు పంపి, మా స్టలంలొ కి పై రాష్ట్రనుంచి డెటిన్యూలను 

తె స్తున్నారనే వార్థ బయట పడింది. 

అందుచేత, మాలో కొందరికి__రాబోయ డెటిన్యూలకు వెళ్ళి 

పోయిన డెటిన్యూ లెవరో తెలియడం కోనం మా పేర్లు గోడలమీద 
పెన్సిళ్ళతో (వ్వా సే బాగుంటుందని తోచింది. సరేనని అలాగే చేశాము. 

కొందరు తమ బీవిత వివరాలుకూడా ఒకటి రెండు ఆ గోడలమీద 

ఎక్కి-౦చారు. ఆ విధంగా, కొంత విపులంగా (వాసుకున్నవారిలో నీలం 

సంజీవ రెడ్డిగారు ఒకరు. అలా (వానుకోవలసిన. అవసరం లేకుండానే 

తర్వాత ఈయన దేళవ్యా ప్పమెన పేరు తెచ్చుకున్న విషయం అందరికీ 

తెలిసిందే. మేము వెళ్ళేసరికి, రెండు మూడు లారీలనిండా డెటిన్యూలు 

తమ సామాన్లతో జెయిలు (పవేశంకోసం వచి ఉన్నట్లు పోల్చుకో గలి 

గాము, వారున్న బస్సుల కిటికీలు తెరలతో మూయబడి ఉన్నాయి. 
అయినా, ఒకమూలనుంచి రవిశంకర్ శుక్తా (మధ్య రాష్ట్రాల మాజీ 

ముఖ్య మంత్రి ముఖం మ్యాత్రం, ఆయన తెల్లని బొద్దు మీసాలవల్ల 
వెంటనే పోల్చుకో గలిగాము. మేము వారి బస్సులవై పు వెళ్ళడానికి 

పోలీసువారు ఒప్పుకోలేదు. బస్సులో వాళ్ళు తెరల సందులలోంచి 
మాలో ఎవరినై నా పోల్చుకో గలిగారో లేదో తెలియదు. 

మమ్మల్ని అన్ని. సెకండు కాసు పెకైలున్న బండిలో చెన్న 

పట్నం తీసుకువెళ్ళి, ఆ రాత్రి 'పెనిసెన్టియరీ జెయిలులో ఉంచి 

మర్నాడు ఉదయం సెంట్రల్ సెషన్లో (గౌండ్(టంక్ ఎక్స్(పెస్లో ' 

ఎక్కించారు. కాని, మమ్మల్ని ఎక్కడికి తీనుకు వెళుతున్నారో ఘా 
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రైలు పెప్టైలలో కూచున్న సార్జెంట్లకు కూడా తెలియదు. ఆ 

ప్రైనులో వస్తున్న ఒక పెద్ద పోలీసు ఉద్యోగి చెప్పిన స్టేషను వై పుకు 
బండి నడిపించడం తప్ప, ఆ బండి ఇంజను దె డై 9వరుకుకూడా ; గమ్య 

స్దానం తెలియదు. ఈ పోలీస్ ఉద్యోగి సేషన్ కం[టోల్స్ ద్వారా 

మేము వెళ్ళే & తోవ, సమయం, సిగ్నల్స్ వగై రాలు ఏర్పాట్లు చేనుకునే 

వాడు. మధ్యాహ్నం మామను గూడూరు ఏ చేరినప్పుడు పెద్ద అల్లరి 

ఏదీ బేకుండానే మేము బండిదిగి ఆ రైల్వే హోటలుకు వెళ్ళి "భోజనాలు 

చేశాము. అయితే, సాయంత్రం మేము విజయవాడ చేరేనరికి, పోలీసు 
వారికీ మాకూ ఉన్న సౌజన్యం కొంత చెడింది. మేమున్న కంపార్టు 

మెంటులోకి భోజనాలు తేవడానికి సదుపాయాలు అక్కడ కనిపించ 

లేదు. మమ్మల్ని రె 5లు సె పెమైలనుంచి దిగవద్రంటాడు పోలీను ఉద్యోగి. 

ప్లాట్ వార మీద నాలుగ దు వేలమంది (వజలు గుమిగూడారు. పోలీసు 

వారు, (ప్రజలు ఒకరి నోకరు వెసక్కుతో సుకో వడంతో పెద్ద గలాటా 

బయలుదేరింది. మాలో కొందరికి భోజన సదుపాయాలు" కలిగినవి. 
కాని, భోజనళాలకు దూరంగా ఉన్న మా కంపార్డు మెంటు, (ప్రక్క 

కంపార్టు మెంటు వారికి ఆ సౌకర్యాలు కలగలే దు. మా కంవార్తు 

మెంటులో సత్యమూర్తి గారున్నారు. రైలు కదిలేసరికి, ఆయన 
““సీడెలా ముందుకు నడుసాడో చూస్తా”నని. అలారం గొలుసు గట్టగా 

లాగారు. థను ప్లై పాట్ఫారం విడవకుండానే ఆగిపోయింది. అప్పుడు 

3 రె ల్వేలో పబ్లి క్ 'రిలేషన్స్ అఆఫీసరుగా ఉన్న శర్మ అనే ఆయన 

మేమున్న కరపార్దు మెంటును.__పోలీసు ఉద్యోగి వద్దంటున్నా వినక, 
భోజనాలళాలకు ఎదురుగా ఉండేటట్టు cl లును వెనక్కు. నడిపించాడు. 

అస్పుడు అటూ ఇటూ పోలీసు “సిబ్బంది. నిలబడి, కార్డన్ (అడ్డు 

కట్టగా, ఆ కార్షనులోనుంచి భోజనాలకాలకు వెళ్ళి, భోజనం చేయగలి 

గాము. ఆరె రైల్వే ఆఫీసరు శర్మగారిని, ఇక్కడ సత్యమూ ర్లిగారిని_ 

(పకాశంగారు అన్నదాతలని (ప్రశంసించారు, 

.. మరునాడు పది, పదకొండు గంటల వేళకు మేము నాగపూరు 
రై శ్వేస్టేషనుకు చేరుకున్నాము. మేము నాగపూరు జెయిలులో పరి 
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స్థితులు ఎలా ఉంటాయో, సౌకర్యాలు ఎలా ఉంటాయో అన్న చర్చలో 

పడ్డాము. అంతలో పెద్ద వర్షం వచ్చింది. మా సామానుల కోసం 

రెండు లారీలు, మేము కూచోడానికి రెండు బస్సులూ వచ్చాయి. 

రాదనుకొని బస్సుకస్పుపె న పెట్టిన సామానులు కొన్ని వర్షంలో బాగా 

తడిసిపోయినాయి. అవి తిరిగీ సర్తేవరకు మెము కదలమన్నాము. 

చివరకు బయలుదేరిన బస్సులు నాగపూరు జెయములు వెపు తిరుగలేదు. 

అవి ఎక్కడికి పోతున్నాయో ఎవరికి తెలియలేదు. పోలీసు ఉద్యోగులు ' 
అంతా, ఎంత అడిగినా తెలియదనే ఒక్క కే జవాబు చెప్పారు. చాలా: 

నందుకు, అడపా దడపా వర్గపు చికాకు. ఎలాగై తే నేమి, ర్యాతి పద 

కొండు, పన్నెండుగంటల "వేళకు ఏదో జెయిలుగేటు చేరుకున్నాము. 

ఇది యే ఊరు అని అడిగితే, అంతదాకా తెలియదంటూ వచ్చిన 

సారెంటు మొదటిసారిగా ఆ మాట వదలి. “అమూనతి జెయిలన్నాడు. 

మే మక్కడికి ఏ ర్యాతికై నా వసామన్న సంగతి అక్కడి జెయిలు 
అధికారులకు తప్పకుండా తెలిసే ఉండాలి కదా! ఆయినా ఒక అర 

గంట వరకూ ఎవరూ కనిపించలేదు. వర్షపు తుంసరలలోనే మేమంతా 

ఉండవలసి వచ్చింది. మాలో. సత్యమూ | రిగారు నర్షంలో చెసిన ఈ 

ప్రయాణాన్ని తట్టుకోలేక పోయారు. దాంతో ఆయనకు తీవ్రంగా 

జబ్బుచేసింది. నెలా రెండు నెలలపాటు ఆ జబ్బు ఉద్ద త మయేసరికి, 

వారిని చెన్నపట్నం జెయిలుద్వారా అక్కడి జనరల్ ఆసుషతిలో 

చేర్చారు. పాపం, ఆయన అక్కడే స్వర్గ స్టులయ్యారు. ఆ విధంగా 

(బిటిషమవారి (క్రొర్యానికి ఆయన బలి అయిపోయారు, 

ఈ అమరావతి జెయిలు నట్టి జిల్లా జెయిలు. అయినప్పటికీ 

దానికి రెండు (ప్రాకారాలుండేవి. పాకారపు గోడల ఎత్తు పదిహేను 

ఇరవై అడుగులకు _తక్కువలేదు. ల్రోపల్క మా ముపె ప్ఫెరెండు 

మందిసీ ఒకచోట పెట్టడానికి విశాలమయిన భాగంకూడా లేదు. అందు 
చేత మాలో ఇరవై మందిని ఒక ఆవరణలోను, తక్కి.నవారిని మరొక 
ఆవరణలోను_.ఎలెక్తి 9క్ దీపాలుకూడా లేని జింకు కప్పులుగల 
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పాకలలో పెట్టారు. మర్నాడు లేచిన తర్వత ఉన్నంత చోటులోనూ 

ఎలాగో సర్దుకున్నాము. 

ఈ జైలుకు రాక పూర్వం, వేలూరు జైలులో ఉండగానే... 
కళా వెంకటరావు, నీలం సంజీవరెడ్డి, ఎం. పళ్ళంరాజు ఎం. బాపినీడు 

మొదలె నవారు ఒక కట్టుగా ఉండి, (పకాళంగారికి ఎవైనా సౌకర్యాలు 

కలుగజేయాలనే విషయంపై ఎటువంటి ఆస క్తి చూసకపోవడమె 

కాకుండా ఆయన ఏ సెల్లులో ఉంటానం పే, "అని ఆయనకు ఇవ్వ 

కుండా చేయడానికి కూడా “ప్రయత్నించేవారు. అదే ద్వేషభావాన్ని 

వారు అమరావతి జై లుకుకూడా తమతోబాటు తీసుకువచ్చారు. గిరిగారు 

మాత్రం ఎలాగో a లు ఉద్యోగస్టులతో మాట్లాడి, (పకాశంగారికి ఒక 

మూలగా, ఇతరుల బాధ లేనిచోట చోటు ఇప్పించారు. (పకాశంగారు 

'వేలూరులోను, అమరావతిలోను కూడా తాను తెచ్చుకున్న మట్ట పొ, త 

లలో స్వయంగానే వండుకునేవారు. ఆయన ఇతరులతో సోంగత్యం 

అద పెట్టుకోలేదు. 

'ఆ౦ (థా సర్కులర్. 

ఇలా ఉంటూండగా, గాందీజిీ “కిట్ ఉండియా ఉద్యమం 

"పేరున బ్రహ్మాండ మైన శాబటేజ్ ఉద్యమాన్ని నడిపిస్తున్నారని, దానికి 

తార్కాణంగా “అం | ధా సర్క్యులర్” అనేదానిని. మిగిలిన విషయాలు 

చాలా చేర్చి ఓక నేరారోపణ (గంథంగా అద్చ్ను వేసి, మా అందరికి 

(ప్రత్యేకమైన ఛార్జి షట్లను పంపారు. ఇందులోని “అంధ్ర సర్కు్యు 

లర్” అన్నది ఇదివరలో కళా వెంకటరావు నాకు బెజవాడ ప్రాట్ ఫారం 

మీద చూపించిన కార్యక్రమమే అయిఉండెను. అయితే, అని ఆం(ధా 

(పొవినియల్ కాం్యగెస్ వర్కింగ్ కమిటి యొక్క ఉ తర శీర్షిక ఉన్న 

కాగితం (Letter-head) పై పెన రోనియో'టైపు చేయబడి ఉండెను. 

అందుచేత, దానిని ఏ కాం(గెసు కమిటీ ఆదరించక పోయినా, ఆల్ 

ఇండియా వర్కింగ్ కమిటీ ముందు దాని (పన కే రాకపోయినా, దానికి 

“ఆంధ్రా సర్క్యులర్ అనే (ప్రఖ్యాతి మాతం వచ్చింది. . 

మా అందరికీ ఛార్జిషేట్లు వచ్చిన తర్వాత, ఎవరి యత్నంవల్లనో 
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తెలియదుగానీ... మేమంతా వాటికి ఏ జవాబు ఇవ్వాలో నిర్ణయించు 

కోడానికి ఒక చోట సమావేశమయ్యాము. అప్పటికింకా సత్యమూర్తి 

గారు ఉన్నారు. ఆ ఛార్జి షిట్టలో నివి చాలా మటుకు నిస్పారమయిన 

విషయాలే. అయినప్పటికీ మేము (వాసేది ఏదీ విడుదలకోసం చేసే 

యత్నంలాగా ఉండకూడదు. వ్యక్తి కిగతంగా చెప్పిన వివరంలో ఏదైనా 

తప్పుంటే అది దిద్దవచ్చు. కాని అది తస్పుకోడానికి చెప్పే జవాబు 

లాగా ఉండకూడదు. అందుచేత, మాలో చాలా మందిమి ఏ జవాబూ 

ఇవ్వక ఊరుకుందా మనుకున్నాము. అయితే, (పకాశంగారు మాత్రం 

ఆం[ధ్రా సర్క్యులర్ అనేది ఆంధ్రా (ఫ్రొవిన్షియల్ వర్కింగ్. కమిటీ 

ఎన్నడూ ఇవ్వలేదనీ, ఇటువంటి (పోగ్రాం చర్చించడానికి ఆ కమిటీ 

అస లెన్నడూ సమావేశం కాలేదనీ (వ్రాయవలిసి వచ్చింది. ఈ 
విషయం మేము చెప్పేసరికి _ప్రకాశంగారి మీద కళా వెంకటరావు విరు 

చుకు పడ్డాడు. 

ెంకటరావు- తాను గాంధీ విచేయడనీ, సత్యం తప్పనివాడసీ 

చెప్పి, “ప్రకాశంగారు బందరు మీటింగు (ప్రొసీడింగ్స్కి సంతకం 

పెట్టారా, లేదా?” అని కేకలు వేశాడు. బందరులో పట్టాభిగారింట జరి 

గిన సమావేశం వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశం కాదనీ, ఏదో కొందరు 

మి(తులు కలుసుకుంటారనీ తాను బెజవాడ ప్లాట్ ఫోరం మీద నాకు 

' చెప్పిన విషయం మరిచిపోయాడు. తాను చూపించిన కాగితం గాంధి 

గారి అనుజ్ఞ [కింద (వాసిందన్నమాట అసంభవమని (ప్రకాశంగారు అడ్డు 

చెప్పిన మాట మరిచిపోయాడు, “పకాశంగారు సొంసీడింగ్ఫొకి 

సంతకం పెట్టారా, లేదా?” అని మరొక మారు అడిగాడు. “ఇన్ వార్య ల్ 

పొంసీడింగ్స్ వారసిన కాగితం కాదుటయ్యా?” అని నే నడిగాను. 

వర్కింగ్ కమిటీ మినిట్సు పుస్తకం లోని కాగితం ఆనికాదని 

జ్ఞాపకం చేశాను, 

అసలు వెంకటరావు మననులో ఈ (భ్రమ కలగడానికి కారణం 

ఇది: బొంబాయి ఏ.ఐ.సి.సి, మీటింగు జరుగుతున్నప్పుడు తానే ఆంధ్రా 

(పొవిన్సియల్ కాం(గెస్ వర్కింగ్ కమిటీ తాలూకు లెటర్ హెడ పెన 
య్య ౧ 
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(పోోగామంతా రోనియో కాసీలు తీయించి, ఆం(ధజిల్లాల కాం గెస్ 
కమిటీ అధ్యతు లకు, కార్యదర్శులకు, ఆం|ధనుంచి వచ్చిన ఏ.ఐ.సి.సి. 

సభ్యులకు కవరులో పెట్ట, చిరునామాలు (వాసి పోస్తుచెయ సార౦ంఖించాడు, 

నేను. అతడు చేస్తున్న పనిచూసి, “ఇదేమిటయ్యా! మన వర్కింగ్ 

కమిటిగాన్హీ ఆర్ ఇండియా వర్కింగ్ కమిటీగానీ, పాస్ చేయని 

(పో (గాం ఎందుకు పంపిస్తున్నావు? డాక్టర్ పట్టాభిగారు వర్కింగ్ కమి 

టీలో ఈ (పో(గాం ఆలోచించలేదని మూడు నాలుగు రోజూలుగా చెప్ప 

తూనే ఉన్నారు,” అనగా, అందుకు వెంకటలావు, “వారెలాగా పాస్ 

చేసారు. పాస్ చేసిన తర్వాత నాకు ఈ ఉత్తరాలు పోస్టు చేయడానికి 

3 ముండ” దన్నాడు. 

ఈ విషయాలు అతనికీ జె లులో జ్రాపకం చేసినప్పుడు, “ఏమో, 

నేను గాందీ వాదిని” అన్నాడు. ఈ చర్చ. అంతా జరుగుతూండగా___ 
మాతో ఉన్న తమిళ, కేరళ కన్నడిగ నత్యాగహ సభ్యులు ఆశ్చర్య 
పోయారు. ఆ రోజున ఆ నమావేశంలో వచ్చిన వైషమ్యం వారి మధ్య 

(ప్రాణాలు పోయేదాకా ఉండేది. ఆవేళ కళా వెంకటరావు చేసినది... 

(పకాశంగారి నాయకత్వాన్ని సడగొట్లడానికి ప్రథమ యత్నము. 

ఈ ఆం|ధా సర్క్యులర్ వ్యవహారంలో తర్వాతి ఘట్టం గ గాందీ 

గారితో సంబంధించింది. ఆగాఖాన్ భవనంలో ఆయనతోబాటు, సరోజినీ 

నాయుడుగారుకూడా డెటిన్యూగా ఉండేవారు. అయితే, ఆమె ఆరోగ్యం 
చెడిపోవడంచేత, ఆవిడను తొందరగా విడుదల చేశారు. విడుదల అవు 

తున్న ఆవిడకు... ఆం|ధా సర్కులర్ అనేది వర్కింగ్ కమిటీవారి 

యొక్కగాని ,తనయొక్క_గాని అనుజ్ఞ పై న పుట్టిన కాగికం కాదని బహి 

రంగంగా చెప్పవలసిందని గాందీజీ అరంచారు. విడుదలకాగానే ఆమె 

అలా ప్రకటించారు, కాని, చాలామంది దానికి (ప్రాముఖ్యమివ్వలేదు. 

(పకాశంగారు అధ్యకులు గనుక, అది ఆం|ధా కమిటీలో పుట్టలే 

దన్న మాట చెప్పక తప్పలేదు. 

దీని తర్వాత ఘట్టం విజయవాడలో జరిగింది. 1945 లో 
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వర్కింగ్ కమిటీ 'మెంబర్హందరు విడుదలయిన తరువాత, బొంబాయితో 

వర్కిి౦గ్ కమిటీ సమా వేశంలో పాల్గొని, డాక్టర్ పట్టాఖిగారు విజయ 

వాడ వచ్చారు. నేనుకూడా ఆ సమయానికి విజయవాడ వెళ్ళి ఉన్నాను. 

అక్కడ . సాయంకాలం బహిరంగ సభలో ఆయన ఉపన్యసించారు. 

ఆ ఉపన్యాసంలో ఆంధ్రా సర్క్యులర్ అన్నది గాంధీగారి అనుజ్ఞ 'పెనే 

తాను (ప్రకటించినట్లు చెప్పి, పెద్దలే అన్నది కాదంటే తాను ఏమి శేయా 

లన్న ధోరణిలో మాట్లాడారు, తది మర్నాడు ఉదయం పేపర్ల లో పెద్ద 

అక్షరాలలో పడింది. 

(ప్రకాశంగారు అదిదూచి, పట్టాఖిగారిని కలుసుకొ నేందుకు, 

వంటనే విజయవాడ వచ్చారు. నేను ఆయనను కలుసుకొ పట్టాభి 

గారు బందరు వెళ్ళినట్టు చెప్పగా, ఆయన వెంటనే బందరు “వెళ్ళరు. 

పట్టాభిగారితో మాట్లాడి, పత్రికలలో పడ్డ విషయం సరై నదికాదని ఒక 

సవరణ సేజ్ మెంటు తీసుకువచ్చారు. ఆ ఉదయమే ఆయన, నేనూ 

[గ్రాండ్ క్ ట్రంక్ ఎక్సపెస్లో వార్దా వెళ్ళాము. మెము వారా అశ 

మానికి వెశ్ళేసరికి చీకటి పడింది. సెంధిగారు తమ కుటీరం ముందుగా, 

నేలపై పై నె పక్క వేసుకుని పండుకొని ఉన్నారు. 

(పకాళంగారు గాంధీగా రికీ నమస్కరించారు. వెంటనే గాందీజీ 

ఆంధ్రా సర్క్యులర్ విషయమై (పసంగించారు. పట్టాభిగారి మాట తేగా 

"ఆయన ఉపన్యాసం పై వచ్చిన సృత్రిక రిపోర్లు సరిగా లేదనీ, దానికి 

అయనే ఒక నవరణ ఇచ్చారసీ చెప్పి (ప్రకాశంగారు తన జేబులోంచి 

పట్టాభిగారు ఇచ్చిన కాగితం గాందీగారికి అందించదో తే, ఆయన 

“అసలు అన్నదానికన్న సవరణ మరింత అన్యాయంగా ఉన్నదన్నారు. 

ఆ సవరణలో పట్టాభిగారు__ఆ కాగితంలో విషయాలు చర్చిస్తున్న 

పుడు గాంధీగారు, తక్కిన వర్కింగ్ కమిటీ మెంబర్లు ఎలా కూర్చు 
న్నారో చెస్పడమే అందుకు కారణము, ఆయనదగర మేము కూచున్న 

నలభై. నిమిషాలు _మహాత్మా జీ ఈ విషయంతప్ప మరొకటి మాట్లాడ 

లేదు. అక్కడ కూచున్నంతసే సహూ (ప్రకాశంగారు పట్టాభిగారిని సమ 

ర్టిస్తూనే ఉన్నారు. ఎంత సమర్థించిన, గాంటిజీ విమర్శించడం మాన 
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లేదు. ఆ మర్నాడు ఉదయం (27-1-45 న) మెము ఆయన దగ్గర 
సెలవు పుచ్చుకొని బొంబాయి వెళ్ళాము. రమారమి ఉదయం తొమ్మి 

దిన్నర గంటలకు సచేలుగారిని చూడడానికి ఆయనజఇంటికి పోయాము. 

"మేము లోపలికి వెళ్ళి కూచున్నాము. కిటీకిగుండా కొంత సూర్యరశ్మి 

మా మీద పడుతూంది. మేము కూచోగానే, వకేలుగారు చిన్న తుఫా 
నులా మాట్లాడడం ఆరంభించారు. 

“ఏ మయింది పట్టాభికి? మతి చెడిందా?" అని పపేలుగారు 

(ప్రబ్నించగా, (పకాళంగారు అయనతోగూడా పట్టాభిగారి ఉపన్యాసం 

పత్రికలలో సరిగా పడలేదని చెప్పి, పట్లాభిగారు “పత్రికలకు సవరణ 

పంపిన సంగతి చెప్పారు. అందుకు పేలుగారు, “మొదట బొమ్మ 

పగలగ్ొ స్రైశాడు. ఇపు డాయన సవరిస్పె ఏమిలాభ౨? మేము అహమ్మద్ 

నగరు కోటలో ఉండగా, మామీద ధార్తీషీట్లు వచ్చినపుడు సట్టాఖిగారిని 

అడిగితే___ఇది గాందీగారితో చర్చించి, వర్కింగ్ కమిటీవారు కూడా 
చర్చించిన తరువాతే తాను _పోగాం (వాసినట్లు వాదించాడు. దానిపైన, 

వర్కింగ్ కమిటీ మెంబర్లైవరూ ఇటువంటి చర్చు జరిగినట్టు తమకు 

జ్ఞాపకం లేదన్నారు. కాని, ఆయన అలా జరిగినదని చెప్పూ, అందరి 

జ్ఞాపక న క్రీకన్నా తనదే మేలై నదని వాదించసాగాడు. ఆ రోజులు 

మమ్మలందర్ని దక్షిణాఫ్రికాకు రవాణా చేసారని కింవదంతులతో 

నిండినరోజులు, ఎన్నాళ్ళలా ఆ జెయిలులో కలిపి ఉండవలసి వస్తుందో 

తెలియదు. ఎందుకు పరన్పర భేదాభి ప్రాయాలు పెంచుకోవాలని అప్పటి 
మటుకు ఆయనతో వాదించడం మానివేశాము. తరువాత జెయిళ్ళ 

లోంచి విడుదలయిన వెంటనే బొంబాయిలో వర్కింగ్ కమిటీ మీటింగు 

జరిగింది. ఆ మీటింగులో ఈ (ప్రసక్తి మళ్ళీ నచ్చింది. పట్టాభిగారు 

తనమాట తనదేనని కూచున్నారు. పోనీ, ఎందుకయినా "మంచిది 

గాందీగారి అభి పాయం కనుక్కాందామని శంకరరావుదేవ్ గారిని 

ఆయన దగ్గరకు పంపడం జరిగింది, 

గాంధీగారు ఆయనను “పట్టాభే ఈ విధంగా చెప్పాడా? అని 

పిన్ని స్తే, ఆయన అవునని జవాబిచ్చాడట. దానిపై గాంధీగారు 
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“అయితే దైవమే శరణ్యం మన కందరికీ ఇటుపైన,” అన్నారట, 
తిరిగి వచ్చి శంకరరావుదేవ్గారు చెప్పిన మాటలు విని అందరమూ 
పట్టాభిగారు తన జ్ఞాపకశ క్ని కొంచెం సనవరించుకోవలసిందని 

అన్నాము. “ఇంత జరిగిన తర్వాత విజయవాడలో ఆ విధమైన ఉప 

న్యాసం మతి ఉన్నవాడు చేయవలసించేనా?” అని పపేలుగారు కలో 

రంగా అన్నారు. అయితే, [పకాళంగారు పట్టాభిగారి మీది నింద తొల 

గించడానికి ఎంతయినా యత్నించారు. ఆ "తరువాత కొంతసేపు ఇతర 

విషయాలు మాట్లాడి మేము బయలుదేరాము. 

దీని తుది ఘట్టం - మహాత్మాగాం ధీగారి 5.8.45 తేదీనాటి 

(పకటన. అందులో ఆంధ్రా సర్క్యులర్ పూర్వాపరాలు కొన్ని 

చర్చించి, చివర అది కాం(గసు అనుమతిపై నగాని, తన అనుమతిపైన 

గాని _ప్రకటింపబడలేదని ఆయన వక్కాణించారు. 

(ప్రకాశంగారు ఈ విషయంలో గాంధీగారి పేరు పోకుండా 

ఉండవలెననే తాపత) యంతో ఉండేవారు. పట్టాభిగారు 20.745 న 

చేసిన ఒక పత్రికా ప్రకటనను బట్టి.ఆం ధా పర్కెంగ్. కమిటీ అను 

మతి లేకుండానే ఆ కాగితం "* ఆం ధా సర్కులర్” "పేర పుట్టందని 

తెలిసింది. పట్టాభిగారు తమ వంకటనలో “నేను 11-7-1012 నాడు 

బందరులో ఆంధ్రా (ప్రొవిన్షియల్ కాంగ్రెస్ కమిటీ మీటింగు సమావే? 
పరిచాను. (ఆయన ఆంధధా (ప్రొవిన్షియల్ కౌర్యగెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు 

కాడు. బందరు ఆ కమిటీకి హెడ్తాఫీసూ కాదు) 28 మంది కాంగ్రెస్ 

వాదులు, ఆంధ్రదేశం నలుమూలలనుంచీ హాజరయారు. సర్కు్యులరులో 

ఉన్న సూచనలన్నీ సమావేశం ముందుపెట్టాను. తరువాత బొంబాయిలో 
జరగబోయే ఆలిండియా కాంగ్రస్కమిటీ సమావేశం తరువాత వాటిని 
అమలు చెయ్యాలని చెప్పాను,” అన్నారు. 

ఈ విధంగా (_ప్రకాశంగారిని (త్రోసిరాజనడానికి వ్యక్తి సత్యా 

(గ్రహం తర్వాత వెల్లూరు జై లులో వెంకటరావు, సట్టాభిగారు చేసు 

కున్న ఏర్పాటు ప్రకారంగా.అధ్యత్షుల యిన (ప్రకాశంగారికి తెలియ 

కుండా కమిటీ మీటింగు అనడం, మాకు నోటీను లేదేమని నావంటివాడు: 
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అడిగితే, అది ఇన్ ఫార్మల్ మీటింగు అనడం, మినిట్సు పుస్తకంతో 

సంబంధంలేని వేరే కాగితాంమీద (పొసీడీంగ్స్ (వాయడం, ఆ (పొసీ 

డింగ్స్లోనూ ఈ ఇన్ స్ట్రక్షన్స్ విషయమై ఏ తీర్మానం లేకపోయినా, 

వాటిని కౌం(గెస్ కమిటీ లైటర్ హెడ్డులపై న రోనియో కాపీ చేయించి, 

అధికారరీత్యా విడుదల అయినట్లు ప్రకటించడం, గాందిగారికి నంబంధం 

లేకున్నా అయన పేరు దీనిలో కలపడం _ ఇవన్నీ ఆంధ రాజకీయా 

అలో పదవీవ్యామోహాంతో, అసత్యమనే వాహనం పె న, అత్యాళాపరులు 

ఎంతదూరం పోగలరో చూపించేగలిగే తార్కాణాలు. 

సవ్య మెన మార్గంలో ఏ పదవినై నా పొందడానికి ప౦యత్నిం 

చడం దోషం కాదు, కానీ, మార్గాలు నకమయితే రాజకీయాలు కలు 

 షితమై, 'రాజకీయ జీవితాలను అస్త తిష పాలు చేస్తాయి, ఈ విధమైన 

మార్గం, ఆం(ధులను ఎక్కడికి తీసుకు వెళ్ళినది తరువాతి అవ్యాయ ౨లో 

వివరిసాను. 
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ఆం ధపాంతంలో రాజకీయాల మాట కొంచెం ఆపి, అదే 

సమయంలోని తమిళ (పాంత రాజకీయాలను కొంచెం వివ 

రిసాను. క్విట్. ఇండియా ఉద్యమంలో యావన్మంది కాం(గైనువాదులు 

జై ళృలోకి పోవడం, వారిలో కొందరు ఆ సేవా స్తులను పోగొట్టు 

కోవడం జరిగిన నమయంలో__రాజాజీ పాకిస్థాన్ ప్రచారం చేయడం 

వల్ల, ఆయన పలుకుబడి సంపూర్ణంగా నశించింది. 

1942లో ఆయన ఆ (ప్రచారం ఆరంభించినపుడు, సత్యమూ ర్షి 
గారు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులయిన అజాద్ గారికి, “రాజాజీపై న మీరు 

.. (కమశిక్షణ చర్య ఎందుకు తీసుకోరు?” అని ఒక ఉత్తరం (వ్రాశారు. 
దానికి అజాద్ గారు “ఆయనను వర్కింగ్ కమిటీలోంచి బల 
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వంతంగా తొలగించేశాను” * అని జవాబ్నువాళారు. ఇది అయినత ర్వాత 

ఆయన కాం(గను సభ్యత్వం పూర్తిగా వదలుకోవడంకూడా జరిగింది. 

ఆయన “సన్ డే అబ్దర్వర్" అనే పత్రిక సంపాదకునిమీద పరువునష్టం 

దావా తేవడం, అందులో. టి. అవినాశలింగంగారి డె రీలో రాజాజీ 

వ్యక్ రిసత్యాగహానికి వ్యతి రకంగా ఇచ్చిన ఉపన్యాసాల ప్రస కి సాక్ష్యంగా 

బయలుపడడం మొదలై న విషయాలు జరిగినవి. ఆ కారణంచేతా, 

అంతకుముందే సత్యమూ ర్తిగారు కారాగృహంలోఉన్న కాలంలోనే 

స్వర్గ సులు కావడంచేతా, "తమిళ్ళప్రాంతంలో స హజంగానే కాంగెసు 

నాయకత్వం అంతరించింది, తరువాతి కోవలోఉన్న ఉపనాయకవర్గ్శంలో 

ముఖ్యుడు కామరాజ నాడారుగారు. కాంటగెస్ సంస్థ ఆయన చేతిలోకి 

వెళ్ళింది. అయితే, చెన్నరాష్ట్రాని కంతటికీ నాయకత్వం వహించడా 

నికి తన శక్తీ సరిమితమైనదని తెలుసుకొని, ఆయన. (ప్రకాళంగారికి 
నాయకత్వం అస్పజెప్పడానికి నిర్ణయించుకొన్నాడు. అయితే, ఇది జన 

రల్ ఎన్నికల తరువాత జరుగవలసిన విషయము. 
ఈలోపున విధి బలీయమైనదని మరొకమారు బుజువయినది. 

పె నచెప్పిన విషయాలవల్ల , రాశాజీకి తిరిగి కాంగైసులో ఎటువంటి 
సానముగాని లభిస్తుందని ఎవరూ అనుకోలేదు. ఆయన, కాం[గెనులో 
య 

తిరిగీ సభ్యుడుగా చేరుదామం పే తమిళ్నపాంత కాం(గెస్ కమిటీ వారె 

వ్వరూ అందుకు అంగీకరించలేదు. అంతవరకు, మానవ్యప్రకృతి (పకా 
రంగా జరిగింది. గాందీ గారి (పకృతి వేరు, రాజాజీకో ఆయనకున్న 

సంబంధమే చేరు. అందుచేత, ఆయన (పోదృలంవల్ల కాం(గసు 

సాలుసరి చందా నాలుగు అణాలు. ఢిల్లీలో, కాం(గసు అధ్యతులయిన 

అజాద్ గారు (1942 లో బలవంతంగా రాజాబీని కాం(గనునుంచి తొల 

గించిన అజాద్ గారే పుచ్చుకొని, రాజాజీని కొంగను సభ్యునిగా చేర్చు 
కున్నారు, 

* ‘I forced him out of the working com- 

mittee.” 
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1946 లో జనరల్ ఎన్నికలు రానున్నవి. అందుచేత రాజాజీ 

పెన చెప్పిన సభ్యత్వాన్ని పురస్కరించుకొని తమిళ[పాంతంలో తన 

వర్గాన్ని బలపరచుకొనడానికి గట్టియత్నం చేశారు. ఇంతకు కొంచెం 

ముందు, ఎన్నికల తర్వాతి విషయాలకు సంబంధించిన విషయం ఒకటి 

జరిగింది. కాంగ్రెస్వారు. తిరిగీ (ప్రభుత్వాలు చేపడితే పాత ముఖ్య 

మంత్రులే తిరిగి ముఖ్యమంత్రులు కాగలరసీ, చెన్నరాష్ట్రంలో కూడా 

& సూత్రమే వ ర్రించగలదసీ గాందీగారంటూ వచ్చారట, ఇదికూడా 

రాజాబీకి కొంత | బలమిచ్చింది. కాని, అందుచేతనే ఆయన యెడల 

కామరాజ్ నాడారుగారి వ్యతిరేకతకూడా హెచ్చయింది. కనుక రాజాజీకి, 

నాడారుగారికి__ఈ విషయంలో ఒక రాజీమార్గం కుడిర్చి, రాజాజీకి 

అగ్రస్థానం కల్పించాలన్న గాంధీగారి సంకల్పాన్ననుసరించి కౌం(గైసు 

అధిష్టానవర్గంవారు యత్నించసాగారు. 

ఆసమయంలో అంతవరకు జరిగిన సరిస్టితుల కనుగుణంగా 

(పకాశంగారు కామరాజ్ సాడారుగారికి తమ సంపూర్ణ మయిన మద్దతు 

ఇచ్చారు. తాను రెవిన్యూమం | తిగా... జమీందారీ ఎంక్వయకీ కమీటీ 

నివేదిక రచించిన ఉ తమ పురుషునిగా సంపాదించిన "పేరు (ప్రతిష్టల 

బలంతో దక్షిణ శిల్లాలలో పర్యటించి, నాడారుగారికి చెప్పుకోదగ్గ 

సహాయం చేశారు. 

Trae ce 

అల ఇ TM rT A TT 

కాం(గెస్ ఆధిష్టానవర్గంవారు, తమలో ఒకరై న అసఫ్ ఆరీ | 

గారిని చెన్నపట్నం పంపించారు. రాబోయే ఎన్నికలలో రాజాజీకి 

గౌరవస్తానం కల్పించడం ఆయన సంకల్పము. చివరకు ఏలాగుననో 
నాలుగోవంతుకు పైగా, మూడోవంతుకు కొంత తక్కువగా స్ధానాలు 

మా(తమే__ఆయన వర్గంవారికి ఇవ్వడానికి ఏర్పాటయింది. 

రాజాజీని తగ్గించిన ఈ ఏర్పాట్లు, గాంధీగారి మనసుకు ఏమీ 

సంతృ ప పి నిచ్చినట్లు కనిపించదు. కామరాజ్, ప్రకాశళంగార్ల మధ్య 

స్నెహం కుదరడం రాజాజీ భవిషత్తుకు భంగకరం కాబట్టి ఆయనకు 

అది కూడా నచ్చలేదు. రాజాజీపై న పేమ ఉండడాన్ని సమర్తి రీ ంచవచ్చు. 

* ఈయన తరువాత జరిస్సాక గవర్నరుగా పనిచేశారు, 
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కాని అది__రాజకీయంగా (ప్రకాశంగారిపై న కోపంగా మారి, ఆయన 
అద్వితీయమైన త్యాగచరితను గూడా మరపుకు తెచ్చేంత గాఢంగా 

(పబలింది. 

విధి బలీయమై రాజాజీని ముందుకు తీసుకువెళ్ళింది. ఆ విధియే 
అంతకన్న బలీియమై, (ప్రకాశంగారిని వెనక్కు(తోనుకు వెళ్ళింది. 

గాంధీగారి చెన్నరాష్ట్ర9 పర్యటనము 

ఒరిస్సా ప్రాంతంలో పర్యటించిన గాంధీగారు ఆంధ జిల్లాల 

మీదుగా, దక్షిణ భారత హిందీ (ప్రచార సభ రజతోత్సవ సందర్భంగా 
చెన్నపట్నానికి వెళ్ళారు. అలా వెళుతూండగా జరిగిన చరిత, ఆంధ్ర 

దేశ చరిత స్వరూపాన్ని నూతనంగా రూపొందించింది. క్విట్ 

ఇండియా ఉద్యమం తర్వాత ఆం(ధా కాం(గస్ కమిటీకి (కొత్త త్ర ఎన్ని 

కలు జరగలేదు. పూర్వంలోవలెనే కళా వెంకటరావుగా రే కార్యదర్భు 

లుగా ఉండిరి. గాంధీగారు (ప్రయాణం చేసే రై లుబండి ఆంధ్రదేశం 

లోకి వచ్చేసరికే ఆయనకు స్వాగతం ఇవ్వడానికి వెంకటరావుగారు 

బరంపురంవరకూ వెళ్ళి ఆయన ఉన్న స్పెషల్ కంపార్ట్ మెంటులో 

ఎక్కారు. 

ఇదివరలో [వాసినదానిని బట్టి, ఆంధ్ర (పాంత కాంగెస్ 

కమిటీలో, పట్టాఖిగారి నాయకత్వాన్ని" పురస్కరించుకొని ఒక చిన్న 
వర్షం, ఒక చిన్న పాయగా నడుస్తున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. 

దానికి, చేత బల్లైము పట్టుకొని ముందుకు నడిచే దళ నాయకుడుగా 

వెంకటరావుగారు ఉండడాన్ని చదువరులు (గహాంచియే ఉంటారు. 

విశాఖపట్నం ౫ సేషనులో నేను గాంధీగారిని ఆహ్వానించాను. 

ఆయన 3 రై ల్వేస్టేషన్ ఆవరణలోనే ఉపన్యపించి, తమ కంపార్ట్ మెంటు 

లోకి వెళ్ళిపోయారు. ఆ మధ్యాహ్నం మరొక మెయిలు బండికి కలప 

డానికి దానిని వాల్తేరు స్టేషనునుంచి ఐదారు మైళ్ళ దూరంగా, జన 
సంబంధంలేని స్థలంలో నిలబెట్టారు. ఆయన స్నానపానభోజనాదులు ఆ 

కంపార్ట్ మెంటులోనే ఏర్పాటయి ఉండెను, (ఆది ఒక మూడవ తరగతి 
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కంపార్ట్ మెంటు.) "అంతవరకు వెంకటరావుగారు, గాందీగారికో ఏమి 
౨9 

మాటాడారో మాకు తెలియదు. 

అంధదేశంలో తుఫాను 

ఇక్కడ మరొక విషయం వివరించాలి. (ప్రకాశంగారూ, మిగి 

లిన కాం(గనువారమూ కిట్ ఇండియా ఉద్యమ ఫలిత మైన కారాగృహ 

నిర్బంధంనుండి విము కులనుయిన తర్వాత, ఆం|ధదేశ ౦లో (క్రీ కా 

కుళం జిల్లా మొదలుకొని బందరు వరకు ఒక |బహ్మాండమయిన 

తుఫాను, "ప్రచండమైన వాయువుతో కూడి చెల రేగడంవల్ల ఆ (పాంతా 

లలో సర్యటించడం అవసరమయింది. 

ఆ తుఫానులో తోటలు గట్టిగా దెబ్బ తిన్నని. (శ్రీ కాకుళంజిల్లా 

ఉద్దానంలోను, తూర్పు గోదావరిజిల్లా మధ్య డెల్లా భాగంలోను, ఈ 

రెండింటి మధ్యగల (ప్రాంతంలోను “కొబ్బరి చెట్టు భారత యుద్దంలో 

హతులై న సై నికులవలె ఎక్క. డివక్క_డ నిర్మూలములము, భూడేవతకు 

సాష్టాంగంగా నమస్కరి స్తున్నట్లు పడిపోయాయి. వేలాది అరటిచెట్టు 

దాదాపు అన్ని జిల్లాలలోను గెలలతో సహా ఒకదానిమీద ఒకటిగా నేల 

వాలినాయి. అదేపధంగా, ముఖ్యంగా పళ్ళ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా జిల్లా. 

లలో నారింజ, నిమ్మ, బతాయి తోటలు వడిపోయినాయి. డెల్లా చివరి 

భాగాలలో ఎక్కడి నీరు అక్కడ నిలిచిపోయి, పెరుగుదలకు వ స్తున్న 

పంటలు మునిగిపోయాయి. ఈ తుఫానువల కలిగిన జల[(పఫళయానికి 

పశువులు కొన్ని, మనుష్యులు కొందరూ బలి కావడంకూడా జరిగింది, 

కొన్ని కొన్ని చిన్న (గ్రామాలు ._ ద్వీపాలుగా మారి, అక్కడ (ప్రజలు 

"రండు మూడు దినాలు ఏ విధమైన సహాయమూ అందక, ఆకాశం 

వైపు చూస్తూ నిరాహారులై ఉండవలసిన పరిస్థితులు కూడా కలిగాయి. 

ఇది సంభవించినపుడు (ప్రకాశంగారు, ఇచ్చాపురం మొదలు 

బందరు వరకు___కారుమీద, కాలినడకను, రెండెడ్డ బండిమీద_ఏక్క_డ 

ఏలాగు అవసర మెతే ఆలాగు (పయాణం చేశారు. వీరి పర్యటనలో 

తుఫాను బాధితుల సహాయార్థం డబ్బు వసూలు చేశారు; పంచి పెట్టారు. 

మిగిలిన కొంత ఆం(ధా సైకోన్ రిలీఫ్ నిధి అనే అకౌంటున ఆంధ్రా 
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బ్యాంకులో జమ కట్లారు. అందులోనుంచి డబ్బు తీయడానికి కోళాధి 

కారి అయిన గుంటూరు నరసింహారావుగారికి అధికారం ఇవ్వడం 

జరిగింది. 

ఇది ఇలా ఉంటుండగా, విడుదలయిన వెంటనే (పకాశంగారు 

రాష్ట్రం అంతటా పర్యటించారు. ఆ పర్యటనలో ఏవో ఒకటి రెండు 

జిల్లాలు, తప్పు, తక్కిన జిల్లా లన్నిటి పర్యటనలోను నేను ఆయన 

వెంట ఉన్నాను. శ్రీకాకుళం జిల్లాకు మేము వెళ్ళినపుడు__ జై లు 

లోంచి విము కులయిన స్వాతం(త్య యోధులను, వారి కుటుంబాలను; 
ఉద్యమ సమయంలో అండర్ గొండు అయిపోయి, అజ్ఞాతంగా ఉండి 
ఉద్యమం నడిపించినవారిని సందర్శించడం మా ముఖో $జేశము. 

అయినా సభల్లో కొందరు చిన్న చిన్న కవర్లలో డబ్బు తెచ్చి 

మా చెతుల్లో పెట్టడం మొదలు పెట్టారు, మాటల సందర్భంలో, 

“ పకాశంగారు తనుకున్న లక్షలన్నీ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ యజ్ఞంలో 

ఆహుతి చేసేశారు, వారికి నిత్య బీవితయాత నడవడానికి “ధనం 
అవసరం కాబట్టి, ఇది దానికి వినియోగించండి,” అని నాతో చే బ్బ 

వారు. కొందరు ఏమీ చెప్పకుండానే చేతిలో డబ్బు 'పెళ్లుసెవారు. ఈ 

పర్యటన సమయంలో, కొందరు కౌరాగృహ ఏము క్తలు, అజ్ఞాత 
(ప్రచారకులు వచ్చి, (పకాశంగారితో తమ బాధ చెప్పుకోవడం శట 

స్టించేది. వెంటనే ప్రకాశంగారు __డబ్బు, వారి చేతిలో ఉన్నా నౌ 

చేతిలో ఉన్నా తీసి వారి కిచ్చేసేవారు. ఈ ఇచ్చినదానిలో ఆయన వ్య క్రి 
గత మైన ఉపయోగాలకని చెప్పి ఇచ్చిన ధనమూ ఉండేది. ఏదీ ని్రేశించ 

కుండా ఇచ్చిన డబ్బూ ఉండేది. మేము (శ్రీ కాకుళంజిల్లా, విశాఖజిల్లా 

డ్ తత్తర భాగాలలోను పర్యటించి ఏిశాఖసట్నం తిరిగి వచ్చి, రైలులో 

అనకాపల్తి కి బయలుదేరుదామనే సరికి, (ప్రకాళంగారికి ఇచ్చినదంతా 

పై న చెప్పిన విధంగా సంపూర్ణంగా ఖర్పయిపోయింది. 

అప్పుడు నాకు, మరి కొందరు మితులకు_ ఇలా జరిగినట్లయితే 

(పకాశంగారికి స్వంత వినియోగంకోనం అభిమానులు ఇచ్చిన "డబ్బు 

140. 
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కడా మిగలదసీ, తిరిగి వారు చెన్నపట్నం చేరిన తర్వాత, ఏ రోజు 

వ్యవహారం ఆరి రోజున ఎలాగో నడిపించుకోవలసి వస్తుందనీ గు ర్వుకు 

వచ్చి, ఓర్ ఎర్చ్బాటు చేశాము. ధన మిచ్చేవారు (ప్రత్యేకంగా (ప్రకాశం 

గారి వ్య క్రిగత ఉపయోగ నిమి త్రమని 'ఇన్వదలచికే, ఆ విధంగా 

(వాసి ఒక కవరులో పెట్ట, వేరేగా ఇవ్వవలసిందని ఏర్పాటు చేశాము, 

ఆ ఏవిధంగా ఎక్కడో మేము చెప్పడం మరచిపోయినచోట తప్ప, 

మిగతా అన్నిచోట్లా ప్రజలు__సభలలో ఆ విధంగానే [వాతమూలకం 

గానో, (వాయడానికి ఏలులేని సమయాలలో నోటిమాటగానో దెప్పి 

డబ్బు ఇచ్చేవారు. ఆ ఏవిధంగా (ప్రత్యేకించి చెప్పకుండా డబ్బు మ్మాతం 

(ప్రత్యేకంగా ఉంచేవారు. అది చాలా కొంచెం మొ తంగా ఉండేది. 
కాని మేము ఎక్కడా డబ్బు ఇవ్వవలసిందని__బహిరంగంగాగాని, 

రహస్యంగాగాని విజ్ఞ_ చేయలేదు. అయితే, (పకాశంగారు మాత్రం 

తన జీవితం, బాధపడే (ప్రచారకుల జీవితంకం'పే వేరుకాదని, తనకు 
ఏర్పాటయిన, డబ్బుకూడా తీసి, (పదారకులో, వారి కుటుంబంవారో 

ఎదురై నపుడు లెక్కా జమా లేకుండానే ఇచ్చే సేవారు. 

ఇచ్చినదంతా ఇచ్చివేయగా, ఆయనకు ఇచ్చినదానిలో యాభై 

వేల రూపాయలు మిగలడం జరిగింది. మేము మొదట ఆ డబ్బు 

బాంకులో వేసి, ఆయనకు నియానుకంగా (ప్రతినెలా చేయిరూపాయల 
చొప్పున అందేటట్లు ఏర్పాటు చేద్దామనుకున్నాము. అయితే, స్వరాజ్య 
కంపెనీ తీరవలసిన బాకీ ఇంకా ఉంటూండగా ఈ డబ్బు (సత్యేకంగా 

బాంకులో వేయడం భావ్యం కాదనీ తమ నిత్య బీవనంకోసం 

మేమంతా ఎటువంటి (ప్రయానా పడవద్దనీ, ఆ బాధ్యత (ప్రజలు చూసు 

కుంటారనీ ఆయన చెప్పడంతో మేము చేయదలచుకున్న యత్నం 
వదులుకున్నాము. 

గాంధీగారి ప్రమేయము 

తరువాత జరిగిన విషయాలనుబట్టి__కళా వెంకటరావుగారు, 
గాందిగారితో రె లులో కలిసి (ప్రయాణం చేసిన సమయంలో ఈ 

యాఖె వేల రూపాయల విషయమె ఒక ఏసరీతార్జం కలిగే టటు ఆయ 
యా ఎ జ 
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నతో చెప్పినట్టు, అది సాకుగా చేసుకుని ఆయన (ప్రకాశంగారిని నాయ 
కత్వం వహించసీయకుండా చేయాలని యత్నించ సాగినట్లు అర్హ మైంది. 

అది వివరించే ముందు మరొక విషయం చెప్పాలి. 

హిందీ (పచారసనభ రజత్ తొత్సవము 

గాంధీగారు చెన్నపట్నం చేరుకున్నారు. ఆయన చెన్నపట్నం 
రావడానికి పైన పేర్కొన్న ఉత్సవం కారణమని ఇదివరలో చెప్పడ 

మయింది. 

1021 లో ఆయన సహాయ నిరాకరః ఇోద్యమం (పారంభించి 

నపుడు, దేశంలో ఇంగ్లీ ముకు బదులు హిందీ అంత(ర్రాష్ట్రియ భాషగా 

సరిణమించాలని ఉద్దేశించారు. దాని (ప్రకారం, దెన్నపట్నంలో దాడీ 

కాత్యులందరికి ఉపయోగపడేటట్లు మోటూరి సత్యనారాయణగారు ఈ 

(ప్రచార సభను 1921 లో, మరి కొందరు పెద్దల సాయంతో (ప్రారం 
భించారు. 1946 నాటికి నందలకొద్ది విద్యార్థులు హిందీలో శిరోమణి 

పరీక్షవరకు కూడా ఉ ర్రీరులయ్యారు. ఆ సభ అస్పటికి పెద్ద భవనాలు 

కట్టుకో గలిగింది. (ప్రచార సభలో ఆచార్యులుగా ఉండేవారిక్ వసతి భవ 

నాలు కూడా కట్టుకోగలిగింది. చెన్నపట్నంలో త్యాగరాయనగర 

భాగంలో ప్రాముఖ్యం సంపాదించుకొన్నది. _ 

ఈ కార్యకలాపాల మూలంగా సత్యనారాయణగారు__రాజాజీకి, 

గాంధీజీకి 'సన్నిహితులలో ఒకరుగా ఉండేవారు. ఆ కారణం చేతనే 

గాంధీగారు ఈ రజతోత్సవానికి తప్పకుండా హాజరయ్యారు. కొన్ని 
వేలమంది ఆ సభకు హాజరయ్యారు. గాంధీగారు కొంచెం అప్రస్తు 
తంగా.రాజాబీకి, దానికీ సంబంధం ఉండడంవల్ల నే అన్ని వేలమంది 

సభకు హాజరయ్యారని ఆయన అన్నారు. అనంగీకార సూచకంగా 

సభలో నవ్వులు, గుసగుసలు బయలుదేరాయి, _ 

గాందీగారు అంతటితో ఊరుకోక, చెన్నపట్నంలో ఒక ముఠా* 

బయలుదేరి, రాజాజీకి వ్యతిరేకంగా అల్లరి చేస్తున్నారని అన్నారు. 

* గాంధీగారు ఇంగ్ల షులో వాడినది___క్షైక్ క్? (Clique) 

ఆనీ పదము, 
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బాంధవ్య (ప్రభావం కలిగినపుడు (ప్ర స్తుతాప్ర స్తుతములు పాటింపుకు 

రావు గదా! సభలోని వ్యతిరేకత మరింత స్ఫుటమయింది. ఒకరిద్దరు, 

“ఇది రజతోత్సవ సభా? లేక రాజాజీపక్ష (ప్రచార సభా?” అని కేకలు 

వేయడం మొదలుపెట్టారు. (ప్రత్యేకంగా, అల్లరులు ఏవీ కాలేదుగాని, 

మహాత్మాగాంధీని ఆ నిధంగా ఎదిరించేందుకు అదే (పథమ అనుభవము, 

బహుశా, అదే చివరిదీ అనుకుంటాను, 

వయసులోను, అనుభవంలోను తమకన్న చిన్నవారై న నాడార్ 

గారిని ర్తి క్” నాయకుని [కింద గాంధీగారు సూచించిన దానిని ఖండించే 

బాధ్యత "తమపై వేసుకొన్న (పకాశంగారు గాంధీగారిని రెండు మూడు 

చోట్ల విమర్శించారు. ఇటువంటి ఖండన న్యాయ మెనా, గాంధిగారిని 

బాధీంచే ఉంటుంది. ఈ కారణాలనే సమిధలతో గాంధీగారి కోపం 

రగుల్కొంని, మూడు నెలల తర్వాత (ప్రకాశంగారి పైన తమ (ప్రభా 

వాన్నీ, తీక్షతను చూపించాయి. 

అంతకు ముందు జరిగిన చరిత్ర ముందుగా వివరించాలి. 

]2 
1946 ఎన్సికలు = 

రాష్ట్రృనాయకత్వ వివాదము 

1040 లో అనుకున్న ప్రకారమే ప్రపంచ మహా యుద్దం 
అంతం కావడంవల్ల 'దేశంలోగల రాష్ట్రాలన్నిటిలో గవర్న 

మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 1935 ఆక్టు ననుసరించి ఎన్నికలు జరిగాయి, = 

తెలుగు (ప్రాంతంలో 'హెచ్చయిన ' "తగాదాలేవీ లేకుండా అభ్యర్థులను 

నిర్ణయించ గలిగాము. తమిళ (పాంతంలో__ ఇదివరలో చెప్పినట్లు, 

అసఫ్ అలీ వగై రాలు చేసిన ఏర్పాటు మేరకు రాజాజీ వర్షంవారు, 

. తక్కినచోట్ర కామరాడ్స్ వర్గంవారు అభ్యర్థులుగా నిలుచున్నారు. చెన్న 

3 రాష్టంలో గల నాలుగు 'భాషల (ప్రాంతాలలోను, ఎవో రెండు (పత్యేక 

- నియోజకవర్గాలలో తప్ప, తక్కిన అన్నిచోట్లా కాం్యగెను అభ్యర్దలే 

వాల 
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సంపూర్ణంగా విజయం సాధించారు. ముస్తి మలీగుకు ఏర్పాటయిన స్టా 

లను వారే గెలుచుకున్నారు. నూట నలభై యారు నియోజక వర్గాలలో 

సె చెప్పినట్లు కాం(గైసువారే గెలుచుకున్నారు. 
ఎ ణు 

ఆ౦(ధ్రా (బొవిన్షియల్ కాంగైస్ కమిటీ అధ్యకులయిన (ప్రకాశం 

గారూ, తమిళ (ప్రాంత కాం(గెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు కామరాజ్ నాడారు 

గారూ కేరళ కాంగెస్ కమిటి అధ్యక్షులు కె. మాధవమేనోన్ గారూ 

అప్పటికి కలసి మెలసి ఏకంగా ఉండేవారు. 

ఎన్నికల తరువాత కాం(గెను శాసన సభ్యులు తమ నాయకుని, 

అనగా కాబోయే ముఖ్యమం (తిని ఎన్నుకోవలసిన ఘట్టం . వచ్చింది. 

లోగడ 1989 లో కాం(గను మం (త్రివర్గాలు రాజీనామా చేసినపుడు, 

అవసరమైతే శాసన సభ్యులను సమావేశ పరచడానికి కస్వీనరుగా 

నియమింపబడిన మాజీ పార్ల మెంటరీ కార్యదర్శి భక్రవత్సలంగారు, 

పై ముగ్గురు కాం(గెస్ కమిటీల అధ్యకుల అనుమతితో, ఏపిల్ 1న 

హిందీ (పచార సభ హోలులో కౌంగెసు శాసన సభ్యుల సమావేశం 

జరుగుతుందని నోటి సిచ్చారు. 

ఈ లోపున, నలుగురు కాంగైెసువాదులు చెన్నరాష్ట్ర శాసన 

సభా నాయకత్వ విషయమై సర్దార్ వల్లభాయి ప సేల్ గారితో చెప్పుకోడా 

నికి బొంబాయి బయలుదేరారు. ఆ నలుగురూ ఆంధులే. ఈ వార్త 

పత్రికలలో చూసి, నేను ఒక (పకటన చేశాను, అందులో “పై విధంగా 

నలుగురు ఆంధులు పచేలుగారి దగ్గరికి వ్య క్రిగతంగా వెళ్ళి ఉండాలి. 

ఆంధ్ర (పాంత శాసన సభ్యులకు వారెంత మాత్రమూ (ప్రతినిధులు 

కానేరరు. చెన్నరాళ్ల శాసన సభ్యులకు స్వేచ్చగా తమ నాయకుని 

ఎన్నుకొనే హక్కుంది. పరోక్షంగాగాని, అపరోక్షంగాగాని ఎవరై నా 

వారిని నిర్బంధి సే, వారి హక్కులకు భంగం కలుతుంది,”” అని 

పేర్కొన్నాను. ఇలా (ప్రకటించినట్టు నేను (పకాశంగారికి చెప్పలేదు. 

ఇక్కడి నాయకత్వానికి భంగం కలిగించేందుకు నలుగురు 

ఆంధ్రులు పేలుగారి దగ్గరికి వెళ్ళినట్టు వార్త తెలిసేసరికి, వాతావర 

ణంలో ఒక ఉద్రిక్తత ఉద్భవించింది. రాష్ట్రం నాలుగు మూలలనుంచి 
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ప్రకాశంగారిని నాయకుడుగా ఎన్నుకోవలెననే తీర్మానాలతో, జిల్లా 
కాం(గైను సంఘాలు తమ ఆమోదాన్ని (ప్రకటించాయి. అలాగునే కొన్ని 
కార్మిక సంఘాలు, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు కూడా (పకాశంగారికి శాసన 

సభ నాయకత్వం అప్పజెప్పాలన్న తీర్మానాలు చేసి (పకటించాయి. 

అడుగడుగునా అడ్రంకులు 

ఇలా ఉంటుండగా, ఏపిల్ 6న కాంటగెను అధ్యవలయిన 

మౌలానా అబుల్ కలాం అజాద్ గారినుంచి, వృిపిత్ 7 నాటి సభ ఆప్ప 

దల చేయమనీ; ఆంధ్ర తమిళ "కేరళ కాం గెస్ కమిటీల అధ్యతులు 

ఢిల్లీలో తమ్ము కలునుకోవలసిందనసీ_... తంతివా ర్త వచ్చింది. (ప్రజా 

రాజ్యానికి మొట్టమొదటి మెట్టులోనే హంసపాదు. వచ్చింది. (_పజా 

రాజ్యం కావాలనే సంస్థ ఈ విధంగా నూతన కార్యపద్దతిని (పారం 

భించింది. “ఇది చాలా “తప్పు, నునం ఢిల్లి వెళ్ళగూడొ”దని నేను 

(పకటించాను. కాని, చెన్నరాష్ట్రంలో ఇతర భామా (పాంతియులై న 

కౌంగెసువాదు లుండడంచేకా; వారు మంచి అయినా చెడు అయినా 

కూడా కాంగెసు అధిష్టాన వర్గాన్ని ఎదుర్కొనే లక్షణం లేనివారు 

కానడంచేతా; వారితో కలయిక అవసరమూ, కార్యసిద్దికి మార్గమూ 
కావడంచేతాొ (పకాశంగారు కూడా వె మెత్త బడ్డారు. 

ఏప్రిల్ 7న ఆంధ [ప్రాంత కాంగను శాసన సభ్యులందరు 

త్యాగరాయనగరులో సమా వేశమయ్యారు. (పకాశంగారు__ అజాద్ గారి 

నుంచి వచ్చిన తంతి విషయం ముచ్చటించి, ఆ తంతిలోని ఆదేశాన్ని 

పపేల్గారు కూడా అంగీకరించి ఉన్నారని చెప్పి, ఇంకా ఇలా అన్నారు: 

“ఉతర ప్రత్యు తరాల మూలంగా కన్నా, ముఖాముఖి 

ఇటువంటి విషయాలు తేల్చుకోవడం మంచిది. భేదాభి ప్రాయా 
లన్నవి (ప్రపంచంలో గల అన్ని సంస్థలలోను వసూంటాయి, 

అలాగే, మన చెన్నరాష్ట్రంలో కూడా వచ్చాయి. మానవ 

సంఘంలో ఇలాంటివి తప్పవు. అయితే, వాటిని సర్దుబాటు 

చేసుకోవడమన్నది (వాజ్జుల లక్షణము. ఆంధుల మధ్య, 

ఇదివరలో పరస్పర భేదాభి, పాయాలు అనేకసారులు వచ్చాయి. 
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అని సర్దుకుంటూ వచ్చాము. : ఇప్పుడు కూడా మనము ఏకమై 

ఉండాలి. ఈ తంతి పంపినది అజశాదుగారయినా, నిజానికి ఈ 

పిలుపు మహాత్మాబీ దగ్గరనుంచి వచ్చిందని భావించాలి. అందు 

చేత, మన మీ కార్యాన్ని సర్దుకొ నేందుకు కొంత గడువు తీసు 

కొని, తిరిగి 15 వ తేదీన "సమావేశ మొదాము” 

ఢిల్లలో గాంధిగారివద్ద... 

కథా రంగం చెన్నపట్నం హిందీ (ప్రచార నభా మందిరంనుంచి 

ఢి లో భంగీకాలనీకి మారింది. ఇక్కడి కార్యగెసు అధ్యతులు ముగ్గురూ 

గాందీగారిని సందర్శించడానికి భంగీకాలనీకి వెళ్ళారు. వెళ్ళిన క్షణం 

నుంచి వారు గాంధీగారి నోటివెంట విన్నది ఒక్కటే మాట. అది. 

“మిరు రాజాజీని నాయకునిగా ఎన్నుకోవలసింది. ఎన్నుకోండి!” 

లోగడ, దక్షిణ భారత హిందీ (ప్రచార సభ రజతోత్సవ సభలో, 

ఆయన రాజాజీ (పస క్తి తీసుకురాగా, సభలో ఎవరో లేచి . “మీరు 

_ రాజాజీని ముఖ్యమంత్రి చేయడం కోనమీ ఇప్పుడిక్కడికి వచ్చి 

ఉన్నారా?” అని గట్టిగా అడిగారు. దానికి జవాబుగా గాంధీగారు, 

“ఆ పనికై తే నే నింత దూరం రావలెనా? తలచుకొంటే ఢిల్లీలోనే 

ఒక క్షణంలో ఆ పని చేయగలను,” అని- అన్నారు. (పశ్న, జవాబూ 

అప్పటి పత్రికలలో పెద్ద అక్షరాలలో పడినాయి. భంగీకాలనీలో ఆయన 

రాజాజీని ఎన్నుకోమని "ఇెప్పిన మాటను, హిందీ (ప్రచార నభతో చెప్పిన 

మాటను మనము సమన్వయించుకోవచ్చు. 

కౌం గను అధ్యకులు ముగ్గరితోనూ రాజాజీని ఎన్నుకోమని 

గాంధీజీ చెప్పగా, కామరాజ్ గారు “అది కుదరిదని వెంటనే తమిళంలో ' 

చెప్పారు. మాధవ మేనోన్గారు దాన్ని ఇంగ్నీషుకోకి అనువదించారు. 

అయినా, మహాత్మాజీ అంతటితో ఊరుకోలేదు. చెన్నపట్నం వెళ్ళి, 

శాసన సభ్యుల సమావేశంలో రాజాజీ పేరు ఒక్క.చే (ప్రతిపాదించి, 

అందుకు అనుకూల, [ప్రతికూల సభ్యుల సంఖ్యలను తమకు తెలియ. 

జేయవలసిందనీ; మిగిలిన కార్యక్రమం తరువాత నిశ్చయింపవచ్చనీ 

ఆయన ఆదేశించారు, 
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(సజారా జ్యపు అధిబ్లాన దేవత ఒక్క చిరునవ్వు నవ్వింది. 

శాసన సభ్యుల సమావెశము 

ఏపిద్ 18 న తిరిగి శానన సభ్యులందరు గిరిగారి అధ్యక్షతన 

హిందీ (పచార సభా మందిరంలో సమావేశం కావడం జరిగింది. అంతలో 

కాంగను అధ్యతులయిన అజాద్ గారినుంచి ఒక తంతి వచ్చింది. 

అందులో ఉన్న విషయాలివి: 

610 వ తేదీన జరిగే పార్టీ న సభకు వచ్చే శాసన సభ్యులకు ఈ 

సందేశం అందచేయవలసినది_ 

“పరిస్టితులన్నీ చక్కగా ఆలోచించి, సి సి రాజగోపాలాచారిగారిని 

మీ నాయకునిగా ఎన్నుకోవలసిందని ఇందు మూలంగా నేను సలహా 
ఇస్తున్నాను. ఈ సలహా ఇవ్వడంలో మహాత్మాగాందీగారు, వల్లభాయి 
పమేలుగారు నాతో ఏకీళవి స్తున్నారు. ఈ సలహా మీ నె శత్రిపెన రుద్దు 
తున్నామని భావించవద్దు, వ్సీలో బహుసంథ్యాకు లయిన సభ్యులకు మా 

సలహా పాటించడానికి ఇష్టం లేకపోతే, ఆట్రవారు తోచినవిధాన తీర్మా 

నించుకో వచ్చు. అయితే, “౪ బాధ్యత వారిదే అయిఉంటుంది.” 

అంతకు ఏడేండ్ల ముందు గాంధిగారికి ఇష్టం లేకుండా సుభాష్ 

చంద్రబోస్ కాం గెసు ' అధ్యకుడయినప్పుడు.__ విధంగానే బోను 

తన స్వంత బాధ్యత పై నే కార్యవ ర్షం ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెప్ప 

డమూ, ఆయన అధ్యక్షపదవి వదిలి? పెట్ట డమూ జరిగినవి, ఈ విష 
యంలో (పకాశంగారు, నాడారు మొదలై. నవారికి ఈ బాధ్యత తగిలింది, 
తర్వాత... (పకాశంగారు, నాడారుగారు, మాధవ మేనోన్గారు, భక్త 
వత్సలంగారు. (గాండ్(ట్రంక్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఢిల్లీ కి [పయాణమై 
వెళ్ళారు. తెలుగు & జిల్లాలలో __ఆ బండి ఆగిన (ప్రతిసైష షనువద్ద వేలకొద్ది 

(ప్రజలు గుమిగూడి "పకాళంగారికి, నాడారుగారికి జయజయ ధ్వానాలు 

పలికారు, 

చెన్నరాష్ట్రంలో . శాసన నభా నాయకత్వాన్ని గూర్చి ఉయ్యాలలు 

wa అటూఇటూ ఊప్పతూం మే, ఇంగ్ల ండులో హవుస్ అఫ్ కామన్స్లో 
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ఒక నభ్యుడు ఈ విషయం ప్రస్తావిస్తూ, మన దేశాన్ని ఈ విధంగా 

సశంరన చేశాడు: 

“ఇండియా దేశము స్వరాజ్యం కావాలని కోరుతున్న ఈ 

సమయంలో___చెన్నరాష్ట్రంలోని కాంగైసువారు తమ నాయ 

కుని ఎన్నుకో లేకుండా నాయకత్వవిషయమై దెబ్బలాడుకుంటు 

న్నారనీ, సంవిధానాత్మకమెన (ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేనుకో 

లేకుండా ఉన్నారనీ మన [ప్రభుత్వంవారు ఇక్కడ చెప్పు 

తున్నారు,” 

ఈ మాటలు తెలిసి భారతీయులు సిగ్గుపడ్డారు. 

కాంగెస్ వర్కింగ్ కమిటీవారు' మొదట ఇచ్చిన తంతితో 
సంతృ ప్రి పిపడలేదు. ఇచ్చిన తంతి అర్థం స్పషంగా లేదని సభాధ్యకు 

అయిన గిరిగారు, స్పష్టీకరించ మని కోరగా, హరు స్పష్టకరిస్తూ, మరొక 

వాక్యం కలిపారు. "కిరు రాజగోపాలాచారిని మీ నాయకునిగా ఎన్ను 

కున్నట్ట యితే, మం, త్రవర్లంలో తనకు కావలసిన వారిని మంత్రులుగా 

తీసుకుని, తక్కినవారిని. వదలి పెక స్వేచ్చ ఆయనకుంటుంది” అని. 

ఏప్రిల్ 17న దేశభక్త “కొండా వెంకటస్పయ్యగారు ఒక 

పత్రికా (ప్రకటనలో __ 

“శాసన సభలో తమ నాయకుని ఎన్నుకునే అధికారం అధిష్టాన 

వర్గంవారు శాసన సభ్యులకే వదిలి పెనేశారు. పూర్వాపరములె. న 

పరిస్థితులను ఆలోచించిన పిమ్మట మనము (పకాశంగారినే నాయకునిగా 

ఎన్నుకొనడం మంచిది, (పజానురాగం బహుళంగా పొందిన నాయకు 

డాయన,”” అని ఆయన ఉద్దా టించారు. 

శాసన సభ్యుల నిర్ణయం 

ఏప్రిల్ 18 న తిరిగి కాంగైసు శాసన సభ్యులు సమావేశమై 
రెండుగంట లాలో చించి, అధిష్టాన వర్ల ంవారి సలహో అంగి కరించడమా, 

వద్దా అన్న (ప్రశ్నను వోటుకు పెట్టగా నిరాకరించడానికి 148 వోట్లు, 

అంగీకరించడానికి 48 వోట్లు వచ్చినవి. అనగా, రాజగోపాలాచారి 
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గారికి అనుకూలంగా 838 నోట్లు, వ్యతిరేకంగా 148 వోట్లూ వచ్చా 

యన్నమాట. ఈ విషయం అజాద్ గారికి, గాందీగారికి తంతిమూలంగా 

తెలియజేయడ మైనది. ఆ తంతిలో తరువాతి కార్యక్రమం ఏమని 

సలహా ఇవ్వవలసిందని కూడా ఉంది. మరునాడు తాము తిరిగి సమా 

వేళం అవుతున్నామనీ, ఆ లోపున అధిష్టాన వర్గంవారు తమ సలహాను 

అందచేయవలసిందనీ, ఆ నమావేశ సమయానికి ఏ సలహా అంద 

కుంపే- తమకు తోచిన రీతిని నిర్ణయం తీషకుంటామని గిరిగారు ఆ 

తంతిలో వ్యక్తం చేళారుం 

ఏప్రిల్ 20 న మూడవ పర్యాయం తిరిగీ కాం(గెసు సభ్యుల 

సమావేశం జరిగింది. రోజు రోజుకూ సమావేశం పొడిగిస్తున్నందుకు 

గిరిగారు విచారం వెలిబుచ్చారు. “అయితే కాంగ్రెస్ అధిషానవగ్గాన్ని 

గౌరవించనలె గదా! అని అన్నారాయన. 

అంతటిలో, అజాద్ గారి దగ్గరినుంచి మొదటదానికన్న వింత 

అయిన మరి ఒక తంతివార్త వచ్చింది. అందులో, “మీ రిచ్చిన తంతి 

అందింది. నాయకులుగా ఉండడానికి ఒకరి పేరే సూచించవలెననే 

నిర్భంధం లేదు. ఎక్కువ పేర్లు సూచించి, మాకు పంపితే, ఏదో ఒక 

చేరు మే మిక్కడ ఖాయం చేసాము, * అని ఉంది. ఆ విధంగా చేయ 

డౌనికి, సంవిధాన సంబంధమైన ' అభ్యంతరాలు పార్టీలో లేచాయని గిరి 

గారు అజాద్ గారికి తంతి యిచ్చి, సమావేశాన్ని మళ్ళీ వాయిదా 

వేశారు. ఏపిల్ 21 న నాల్గవ సర్యాయం ఏ నిర్ణయం తీసుకునే అవ 

కాశం లేకపోవడంచేత సమావేశం మళ్ళీ వాయిదా పడింది. 

ఈ పరిస్థితుల నిలా ఉండనిచ్చి, ఢిల్లీలో భంగీకాలనీలో 
(పకాళంగారు, నాడారుగారు, మాధవ మేనోన్గారు గాందీగారిని కలుసు 

కొన్నప్పుడు జరిగిన మరొకటి రెండు విషయాలు ఇక్కడ చెప్పాలి. 

రాజాజీ పేరు ఒస్పుకోము అని నాడారుగారు చెప్పగా, సట్టాభి 

గారి విషయమేమని గాందీగారు అడిగారట. అందుకు నాడారుగారు, 

“మీరు స్వయముగా వచ్చి, మనిషి మనిషినీ వోటు అడిగినా ఫలం 
సందేహాస్పది” మని జవాబిచ్చారట. 
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ఈ సందర్శనమయిన తరువాత ర్మాత్రి గాంధీగారు [ప్రకాశం 

గారికి ఒక ఉత్తరం పంపించారు. ఆ ఉత్తరం సారాంశ మిది: 

“కోర్టులో న్యాయవాద వృత్తి జరుపుతూ, (ప్రకాశంగారు 

(పజాసేవ (పబ్లిక్ వర్క) ఎలా చేస్తున్నారని, నేను___ఒరిస్సా 

నుంచి చెన్నపట్నం హిందీ (ప్రచార సభ రజతోత్సవానికి 
వస్తూండగా, రై లుబండి ఆం(ధదేశం (పహేోంచేముందే నాకు 

స్వాగతం ఇవ్వడానికి నచ్చి నాతోబాటు ప్రయాణం చేసిన 

రాష్ట్ర కాం(గెను సంఘకార్యదర్శి కళా వెంకటరావుగారిని అడి 

గాను. మీరు ప్రాక్తీసు మానేశారనీ, (ప్రజల సొమ్ము తిని జీవిస్తు 

న్నారని ఆయన నాకు చెప్పాడు.* మీరు జై లులోంచి విముక్షు 

లయిన తరువాత, బహిరంగ సభలలో (ప్రజలు మీకు చందా 

లి సై, ఆ ధనం కాంగసుకు జమ కట్టక మీరు స్వయంగా 

వాడుకున్నారట. ఇది చాలా అవినీతికర మైన పని, అందుచేత, 
మీరు శాసన సభలో ఉండడానికిగొని, నాయకత్వం వహించ 
డానికిగాని వీలులేదు. కాబటి, మీరు మీ యత్నం మానుకో 

వలసినది, 

దానిపైన (ప్రకాశంగారు ఇచ్చిన (ప్రత్యు తరపు సారాంశ మిది: 

| “ఈ దేశంలో (ప్రజాసేవ చేసేవారు జీవించడానికి రెండు 

సద్దతులున్నాయి. ఒకటి. ఎవరైనా గొప్పవారు అభిమానించి ' 

ఒక నిధి ఎర్బాటు చెస్తే, ఆ నిధినుంచి వెచ్చాలకు డబ్బు 

వాడుకునే పద్దతి. రెండవది. (ప్రజా సేవకుడికి ఎప్పటికప్పుడు 

ఏమి అవసరర వ స్తై దానికి సరిపోయేంత డబ్బు (పజలే ఖర్చు 

పెట్టడ మో_ లేక నెలకో, సంవత్సరానికో (ప్రజలు అభిమానించి 

ఇచ్చిన డబ్బును ఖర్చు పెళ్తు పద్దతి. నాకు మొన్న వచ్చిన 

యాభై వేలు (ప్రజలు 'ఈ రెండవ పద్దతి (ప్రకారం ఇచ్చినదే. 

వ * ‘He 1s living on public funds’ అని వెంకట 
క రావుగారు చెప్పినట్టు గాంధీగారు ఆ ఉత్తరంలో పేరొొ_ న్నారు. 
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“నేను రోజుకు వేయి రూపాయలు ఫీజు పుచ్చుకొని 

న్యాయస్థానాలలో న్యాయవాద వృ తిసాగించి సంపాదించి 

నపుడు కూడా, ఆ డబ్బు (ప్రజాధనమనే అనుకొ నేవాడిని. ఏ 
పద్దతి అయినా, (ప్రజాసేవకుడు వాడిన ధనము (ప్రజల ధనమే." 

ఈ 4 త్తరం అందేసరికి గాందీగారికి కోపం మరింత హెచ్చి 

నది. ఆయన శాసన సభలో ఎంతమా(తమూ నిలుచోవద్దని (పకాళశం 

గారికి ఆజ్ఞా పూర్వకంగా ఉత్తరం (వాసి, తమ్ము చూడవలసిందని 

కామరాజుగారికి కబురు పంపించారు, 

ఆ సాయంకాలం నాడారుగారు (పకాశంగారి దగరికి వచ్చి, 

గాంధీగారు (ప్రత్యేకంగా రమ్మని కబురు పంసడం గురించి చెప్పి, 

“వెళ్ళవచ్చునా? అని సలహా అడిగారు. (ప్రకాశంగారు, “ పెద్దవా రు పిలిచి 

నపుడు వెళ్ళవలసినదే గదా! వెళ్ళిరండి,” అన్నారు. తర్వాత ఇద్దరి 
మధ్య వేరే నంభాషణ ఏడీ జరగలేదు. 

అప్పుడు వెళ్ళిన నాడారుగారు మరి రాలేదు. ఆ మర్నాడూ. 

రాలేదు. అంతేకాదు, చెన్నపట్నం చరి, నాయకుని ఎన్నికలో (ప్రకాశం 

గారికి (ప్రత్యర్థిగా ఇంకొకరి పెరు (పతిపాదించి, ఆ (పతిపాదన ప్గి 

పోయిన తరువాతవరకు ఆయన (పకాశంగారిని నుఖ్ళీ చూడలేదు. 

గాంధీగారు, నాడారుల మధ్య జరిగిన విషయం తర్వాత తెలి. 

సింది. నాడారుగారితో గాంధీగారు అన్న మాటల సారాంశ మిది: 

“ప్రకాశంగారిని నాయకత్వానికి పోటీ చేయవద్దని నే నాదే 
శించాను. ఆయన నిల్చునేందుకు సాహసింపజాలడు, * ఒకవేళ ఆయన 

ఆలా సాహపించితే, మీరు మరెవరి పేరో సృతిబాదించి ఆయనను 

రీడించవలెను.” 

ఇది ఇలా ఉంటూండగా, పట్టాభిగారి తరఫున యత్నం జర 

గడం మానలేదు. గాంధీగారికి = కళా వెంకటరావు, గోపాల రెడ్డిగారు 

కలసి ఒక తంతి వా ర్త ఇచ్చారు. అందులో ' “మా చెన్నరాష్ట్రంలో 

* “He dare not stand” అని గాంధీగారి 
. వాక్యము. 
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ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి, పట్టాభి సీతారామయ్యగారిని నాయకునిగా ఎన్ను 

కొనేందుకు మీరు సలహా ఇవ్వవలసినది. పట్టాభి సీతారామయ్యగారికి 
కూడా చెప్పవలసినది,” అని ఉంది. 

గాంధీగారు, పట్టాభిగారికి ఈ విషయమై ఇచ్చిన సలహా 

సారాంశము; 

“నువ్యు యత్నించే ముందు రాజగోపాలాచారిగారి నలహో 

తీసుకోవలసినది. ఆయన చిత్త సైర్యమందు నాకు నమ్మక మున్నది,* 

మీరు మాతం (పత్వేక ఆం|ధరాషిం కావాలన్న భావం వదులు ఎ (ఈం ప్రత్య (ధ్రరాష్ట్ర షి 

ఈ విషయాలు నూచావాచాగా పతిఏకలలో పడడమేగాని, 
సంపూర రంగా సభ్యులందరికీ తెలియవు, 

"ఇక్కడ జరుగుతున్న గందరగోళంలో, మంతిివర్ణం నమ 
యానికి ఏర్పాటవుతుందో, కాదో అన్న అనుమానంచేత, గవర్న మెంట్ 
ఆఫ్ ఇండియావారి 1985నాటి ఆక్టు-08 “సెక్షన్ క్రింద గవర్నరుకు రాజ్యాధి 
కారమస్పగిస్తూ, 1939 లో చేసిన ఉద్దోషణ (Proclamation)ను 

పొడిగిస్తూ 1946 ఎప్రిల్. 16 న బక తీర్మానం హవుస్ ఆఫ్ కామ 

న్సులో ఈ ఆ మోదమయింది. 

చెన్న రాష్ట్రం నాయకుడుగా (పకాశంగారి ఎన్నిక 

ఏపిల్ 29 న హిందీ ప్రచార సభా మందిరంలో, శాసన 

సభ్యుల సభ జరిగింది. పృజలిచ్చిన యాభై వేల రూపాయలు ప్రకాశం 

గారు ఖర్చు చేసుకోకూడదని గాందీగారు ఆంక్ష విధించినట్లు తెలియ 
గానే, సుప్రసిద్ద నాయకులయిన దేశభక్త కొండా వెంకటప్పయ్యగారు, 
నడింపల్లి లక్మీనరసింహారావుగారు మొదలై నవారు “అంక తొలగిం 

చకపోతే, పృకాళంగారికి ప్రత్యేకంగా లక్ష రూపాయలు తాము వసూలు 
చేసి యిసాి మని, సతికా పృకటనలోనూ, గాంధీగారికి ప్రత్యక్షంగా 
నాల. 

* “Thave not lost my trust in the sanity 
of his judgement,” అని గాంధీగారి వాక్యము, 
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ఉ తరంలోనూ తెలియజేశారు. అప్పటితో ఆ ప్రసక్తి ఆగింది. కాని, 
పకాశంగారు నాయకుడుగా నిలబడగూడదన్న పట్టుదల మాతం | 
గాందీగారికి హెచ్చయింది, 

ఇటువంటి సరిస్టితులలో, సాధారణ సజల మనసులు అట్టుడికి 

నట్టు ఉడుకుతుండగా, ఏప్రిల్ 29 నాటి సభలో పృకాశంగారి చేరు 'పృతి 

పాదింపబడింది. తర్వాత మాధవ మేనోన్గారు ము తురంగ మొదలి 
యారుగారి పేరు (ప్రతిపాదించారు. డాక్టర్ సట్టాభిగారి ప్రస | కి రానేలేదు. 

అప్పడు జరిగిన వోటింగులో, రాజాజీ వర్గంలో ఉన్నవారిలో హరిజనులు 

తప్ప మరెవరూ పాల్గొనలేదు. (పకాశంగారు, గాంధీగారి మాటకు 
వ్యతిరేకంగా నిలబడడ మేగాక, గెలుపునుకూడా పొందారు, ధీరోదాత్త 

నాయకుడని అనిపించుకున్నారు. ఆం(ధుల హృదయాలను (ప్రఫులం 

చేళారు. ST 

మర్నాడు పతిరికలలో వోటింగు భాషానుసారంగా నడచిందని 

(వాశారు కాని, ఆలాగు జరగలేదు. 

(ప్రకాశంగారు ఎన్నికయ్యారని గిరిగారు వెల్లడించిన వెంటనే, 
పంతులుగారు శాసన నభా నాయకుని పీఠం ఎక్కి ఇలా అన్నారు: 

“యథేచ్చగా మన ఎన్నికలను మనము జరుప్పకోవ 
డానికి అవకాశం కల్పించిన కాం(గను అధ్యకులు అజాద్ గారి 

రాజకీయ పరిజ్ఞానాన్ని, మనము _స్రళంసించాలి.కాంగెసు అధిష్టాన 

వర్గానికి మన 'కృతజ్ఞతలను తెలియజే స్తున్నాను. ఈ క్షణంవరకు 

మనలో మనకు కలిగిన పరస్పర భేదాలన్నిటిని మనము మరిచి 
పోవాలి, జయాపజయాలనే భేదపపలుకులు ఇకమీద ఉండకుండా, 

మనము యావన్మందిమి (పప్రజలయెడల మనకున్న బాధ్యతలను, 

విధులను “మనము (ప్రజలకు సేవకులిమని (గ్రహించి స్మక్ర 

మంగా నిర్వహించాలి. 

అధిళ్రైనవర్ధ ఆగ్రహము 

గిరిగారు, ఎన్నిక “ఫలితం యథావిధిగా కాం(గెను అధిష్టాన 

వర్షానికి తంతిమూలంగా తెలియజేశారు. వారికెంత ఆగ్రహం వచ్చిందో! 
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'దేశభ ర్త కొండా వెంకటప్పయ్యగారు____పకాశంగారు ఎన్ని 

కయ్యార నీ, అధిష్టానవర్గంవారు, మంత్రివర్గం ఏర్పాటు చేయడంలో 

తమ సలహాను (పకొశంగారికి సంపించవలసిందనీ తంతివార్త 

యిచ్చారు. అందుకు అజాదుగారు ఇచ్చిన జవాబులో, “మా సలవోను 

ధిక్కరించి (పకాశ ౦గారిని నాయకుడుగా ఎన్నుకొన్న మీ పార్టీకి, 

మంత్రివర్గం ఏర్పాటు విషయమై మము ఏ సలహాను ఇవ్వదలచుకో 

లేదు” అని ఉంది, 

ఆధిమానవర్శంవారు ఎంత కోపాచేళంలో మునిగిపోయారో, 

ఆ జవాబులో గల భాష చెప్పకే చెపుతున్నది. 

నాటిమొదలు నేటివరకు__కాం[గెనువారి (ప్రజారాజ్యం ఢిల్లీ 

నుండి నడిపే రాజ్యమ్ తప్ప మరొకటి కాదు, 

(ప్రకాశం వుం తివర్గం ఏర్పాటు 

ఎన్నిక అయిన వెంటనే, యథాశాస్త్రంగా గవర్నరును చూడడానికి 

(ప్రకాశంగారు వెళ్ళారు, మంత్రివర్గం ఏర్పాటు చేయడానికి 
కొంత వ్యవధి పుచ్చుకున్నారు. ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసరికి, ఆ వీథీ అంతా 

కార్యదర్శులు, పెద్ద ఉద్యోగులు, అభిమానులతో నిండిపోయింది. 
ఆ రోజులలో (సకాశంగారికి ఎమ్. శె. వి, రెడ్డి, బొప్పన 

హనుమంతరావు అనే ఇద్దరు బారిష్టరులు చాలా సహాయకారులుగా 
ఉండేవారు. (పకాశంగారు దినచేసిఉన్న ఇల్లు పై చెప్పిన హనుమంత 

రావుగారిది. ఆ ఏథి వీథంతా ముఖ్యంగా ఆం(ధ్రులతో నిండిపోయింది. 

అంతవరకు కంచెమీద అటా యిటా అని సందేహంతో నిల్చున్న 
కొందరు శాసన సభ్యులు కూడా (వోటింగులో వారేమి చేశారో 
తెలియదు వచ్చి, (ప్రకాశంగారిని అభినందించారు. 

మరునాడు ఉదయం_..మామూలుగా ఆరోగ్య పోషకారం 
థి 
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నిత్యమూ సాగించే పాదయ్యాతకై వెళ్ళిన (ప్రకాశంగారు, కొంతదూరం 
వెళ్ళి, ఎవరికీ తెలియకుండా గోపాల రెడ్డిగారి బసలోకి వెళ్ళారని ఒక 
వదంతి బయలుదేరింది. 

నిన్నటిదాకా, పీకమీద కొలువేసి తొండవం చేస్తున్న అతని 

యింటికి (ప్రకాశంగారు వెళ్ళడం, తమ పీకలమీద ఆయన కాలువేసి 
తొక్కేసినశ్తే అని పకాశ ౦గారిమీది అభిమానంవల్ల పుట్టిన అగ 

హంతో జనం (పకాశంగారి యింటి దగరికి చేరి, ““ఏరీ "సంతులుగారు?” 

అని అడగసాగారు. కాని, ఆయన అప్పటికీ తిరిగి రాలేదు. ఆ వచ్చే 
_ జనం సంఖ్య క్షణక్షణానికి హెచ్చుతూ వచ్చింది. 

అంతటా, రమారమి తొమ్మిది గంటలకు ఆయన ఇంటికి 

తిరిగి వచ్చారు. ' “గోపాల రెడ్డిని మంత్రిగా చేస్తే మేము ఒప్పుకొనేది 

లేదని అక్కడ చేరినవారు ఏక కంఠంగా కేకలు వేయగా, (ప్రకాశం 

గారు వారిని సమాధాన పరచి, మెల్లిగా పంపించేశారు, 

ఆ మధ్యాహ్నం, ఆయన "నన్ను డాక్టర్ రాజన్ గారి దగ్గరికి 

పంపారు. నేను వెళ్ళేసరికి ఆయనతోబాటు_ మధురలో సుప్రసిద్ద 
న్యాయవాది, త్యాగశీలుడ్కు శాసన సభా సభ్యుడు అయిన వె ద్యనాథ 

అయ్యర్ కూడా ఉన్నారు. 

వారితో, “తప్పకుండా మీరు మంత్రివర్గంలో చేరాలని 

మిమ్మల్ని ఆహ్వానించడంకోసం (పకాశంగారు మిమ్మల్ని కలుసుకో 

దలుచుకున్నారు. మీ వర్గం తాలూకువారివి రెండుపేర్లు ఇచ్చినట్టయితే 

నేను (పకాశంగారికి అందజేస్తాను. రేపటికి మంశ్రివరం పూ ర్రికావాలని 

ఆయన అభిలాష,” అని చెప్పాను. 

HR 
hw" 

డాకర్ రాజన్ గారు క్షు ప్తంగాను, వై ద్యనాథ అయ్యర్ గారు . 

బహుళంగాను___రాజాజీకి జరిగిన అన్యాయం గురించీ ఆయనమీద 
కక్ష సాధించడానికి నాడారు బయలుదేరినా; వృద్దులు, కార్యజ్ఞులు 

అయిన. (వకాశంగారు నాడారుతో కలియడం రాజనీతి (పమాణాలను 

మ తగ్గించిందని ఏదేదో ఉపన్యాస ధోరణిలో పడిపోయి, చివరకు తాము 
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మం(త్రివర్ణంలో చేరడం రాజాజీకి అంగీకారం కాదని, అనుమానంలేని 

మాటలతో చెప్పి వేశారు. 

తిరిగివచ్చి, వారు చెప్పిన మాటలన్నీ యధాతథంగా (పకాళశం 

గారితో చెప్పాను. అప్పటికే ఆయన కామరాజనాడారుగారితో మాట్లాడి 

ఉన్నారు. సాయంకాలం ఆయన చె రు పేర్ల కోసమని, ఆయన దగరికి 

వెళ్ళాను. ఆయన ఒకటో రెండో గంటల వ్యవధి కౌవౌలని చెప్పారు. 

నే నింటికి వెళ్ళేసరికి, (ప్రకాశంగారు___ కే 3రళనుంచి రాఘవమెనోన్గారి 

"పేరు, దక్షిణ కెనరానుంచి కె. ఆర్, కరంతి పేరు ఏర్పాటు చేసుకొని 

ఉన్నారు. అంతలో, నాడారుగారు పంసిన మనిషికూడా వారి జాబితా 

అందజేశారు. అందులో అన్నీ దక్షిణ దేశీయులపేర్త ఉన్నా, తమతో 
చేయి కలిపి, (పకాళంగారిక వ్యతిరేక నాయకత్వాన్ని సాధించడానికి 

యత్నించిన వారి? పేర్లు లేవు. అయితే, వారు నాడారు వర్షంలో వారు 

కాబట్టి వాతూవారూ చూసు? కోవలసిన విషయం అది, తర్వోత, ఇాషా 

భేదాన్ని పురస్క రించుకోకుండా తమ వర్షానికి చెందిన భాష్యం 

ఆయ్యర్ గారిని ప్రకాశంగారు తమ జాబితాలో చేసుకున్నారు. 

ఏపిల్ 30న (పకాశంగారి మంత్రివర్షం ఉద్యోగ స్వీకరణ 

(ప్రమాణం తీసుకొన్నది. ఆయన మం్యత్రీవర్గంలోని మంతులు 

పదకొండుగురిలోను తొమ్మిదిమంది న్యాయవాదులు, 

మంతివర్గము వెంటనే చేసిన పనులు 

(ప్రమాణ స్వీకారం జరిగిన వెంటనే, . రాజకీయ ఖె దీలను 

విడుదల చేయడానికీ, (గామాలమీద చేసిన జుల్మానాలను గ్రామస్థులకు 

తిరిగి ఇచ్చివేయడానికీ (ప్రకాశం మంత్రివర్శంవారు నిశ్చయించారు. 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమానికి సంబంధించిన ఆరవై తొమ్మిదిమంది 

రాజకీయ ఖై దీలను విడుదల చేస్తూ, మే 2న ఆర్డరు పాను చేశారు 
ఒంగోలు బాంబుకేనులో లోగడ ఒక వ్య క్రిని దోషిగా నిర్ణయించి, 
అరెస్టు చేయమని పాస్ అయిన ఆర్డర్లను చే9న రద్దుచేశారు. 
ఆలాగుననే (ప్రతివాది భయంకరం వెంకటాచారిగారికి స్టలమునుంచి 

T 46 



704 నా జీవిత యాత్ర-4 

స్థలమునకు కదలుటలోగల ఆంక్షలను తొలగించారు. విశాఖపట్నం 

పీజస్సీనుంచి రాజకీయ ఖైదీగా ఉన్న మట్టి కామయ్యను విడుదల 

చేశారు. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ సమయంతో అప్పటి గవర్నమెంటు 

వారు చాలామంది ఉపాధ్యాయుల సర్టిఫ కట్టను కెన్సెర్ చేశారు. కొందరి 

ఉద్యోగాలు తీసేశారు, ప్రకాశం మంత్రివర్గవారు మే 28న అలా 

కోల్పోయినవారికి సర్టిఫికేట్లు, ఉద్యోగాలు “ఇవ్వడానికి ఆజ్ఞలు జారీ 

చేశారు. 

స్పీకరు ఎన్నిక 

(ప్రకొాశంగారు తమ శాసన సభా పో కార్య నిర్వాహక వర్గంలో 

అన్ని వర్గాలవారికి చోటు ఇచ్చారు. స్పీకరు, డిప్యూటీ స్పీకరులను, 

శాసన మండలి అధ్యక్ష ఉపొధ్యతులను ఎన్నుకోవలసిన సమయం 

వచ్చింది. శాసన సభకు నన్ను స్పీకరుగాను, (శ్రీమతి అమ్మన్న రాజాను 

డిప్యూటీ స్పీకరుగాను; తంజావూరునుంచి వచ్చిన నటరాజన్ అనే 

అతనిని శాసన మండలి అఢ్యకునిగాను, దక్షిణ (పాంతాలనుంది వచ్చిన 

మరొకరిని ఉపాధ్యకునిగాను ఉంచడానికి కార్యనిర్వాహక సంఘంలో 

ఏకగీనంగా నిశ్చయించారు. 

అయితే, |ప్రకాశంగారిని నాయకునిగా ఎన్నుకొన్నది లగాయితూ; 

ఎదురు వర్గాలవారు, అనగా__కామరాజనాడారుగారు, రాజాజీ, కళా 

వెంకటరావుగారల వర్షాలు ఏ, విధంగా (పకాశంగారిని హొాంసి సై 

బాగుంటుందని ఆలోచిస్తూనే ఉన్నారు, అందుచేత, స్పీకరు ఎన్నిక 

సమయంలో ఆ మూడు వర్గాలవారు ఏకమయారు. రాజాజీ వర్గంవారు 

చాలామంది, నాయకుని ఎన్నికలో పాల్గొనలేదని ఇదివరలో వ్రాశాను. 
కానీ, ఇప్పడు వారుకూడా వీరితో కలుసుకున్నారు. 

నేను ఆ రోజులలో చెన్నపట్నం కాస్మాపాలిటన్ క్ష టబ్లో 

బసచేసి ఉండేవాడిని. గోపాలి రెడ్డిగారుకూడా అక్కడే బసచేళారు. 

స్పీకరు ఎన్నిక జరిగేరోజున, ఆ విషయం మా సంభాషణలోకి వచ్చే 

సరికి ఆయన__ఎగ్గిక్యూటివ్ కమిటీలో నా పేరు అంగీకరించినట్టు 
తమకు తెలియదన్నారు. అందుచేత, రాజాజీవర్గంనుంచి__హరిజను 
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అయిన శివషణ్ముగంపిశైగారిని (ప్రతిపాదిస్తారేమో నన్నారు. ఎగ్జి 

క్యూటివ్ కమిటీలో జరిగిన నిర్ణయం ఒక పట్టుదల లేని విషయం 

అన్నారు. 

ఇలా ఉండగా, నాడు పన్నెండు, ఒంటిగంట వేళప్పుడు 

కామరాజునాడారుగారు, ఫోర్ట్ సెంట్ జార్షిలోని (పకాళంగారి గదిలోకి 

వచ్చారు. అంతకు వారంరోజుల్నకితం చెన్నపట్నంనుంచి తంజా 

వూరుకు బదిలీ అయిన ఒక జిల్లా పోలీసు నూపరించెండెంటు బదిలీ 

ఆర్షరును ఉత్తర క్షణంలో రద్దు చేయాలని నాడారుగారి కోరిక, 

మధ్యాహ్నం మీటింగు అయిన 'శరువాత కాగితాలు. తెప్పించి చూసా 

నన్నారు (పకాశంగారు. మీటింగుముందే ఆ పని జరగాలని నాడారు 

గారు ఒత్తిడి చేశారు. మీటింగుకు, ఈ కోరికకు ఉన్న సంబంధం 

(పకాళంగారు (గహించలేకపోయారు. రుసరుసలాడుతూ, నాడారుగారు 
పెకి వచ్చేశారు, 

అసలు ఆ రోజు జరిగే ఎన్నికలలో _పేరుకు వారికిగాని, 

వెంకటరావుగారికి గాని వ్యతిరేకత లేదు. ఆ రోజు ఎన్నికలో సూచింప 

బడే పేర్లలో, నా పేరు (ప్రకాశంగారు తనకు ముఖ్యమని అనుకుంటా 

రనీ, అందుచేత తాము ఏకమై నన్ను ఓడించినట్ట యితే,. నాయకుడుగా 
ఎన్నుకొనబడ్డి మూడువారాలశే (ప్రకాశంగారికి (పథమ పరాజయం 

కలుగుతుందని వారు ఊహించుకున్నారు. శివషణ్ముగం సిశ్లైగారు___ 

రాజాజీవర్ష౦లో వారు కావడంచేత, హరిజనులు కావడడంచేత ఆయన 

పేరు (ప్రతిపాదించడానికి ఏకమయ్యారు. ఆయన (ప్రకాళంగారితో బాగా. 
పరిచయమున్న వారే. 1982 లో (పకాశంగారు ఆయనను చెన్నపట్నం 

నుంచి హూనాకు (ప్రత్యేకంగా తీసుకువెళ్ళారు. ఇటువంటి సంబంధ 

మున్నప్పటిక్కీ ఆయన (ప్రకాశంగారిని కలుసుకొని, తనకు స్పీకరుగా 
ఉండాలనే అభిలాష ఉందని చెప్పలేదు. నేను ఆయనను కలుసుకున్న 

ప్పుడు నాతోకూడా ఈ (పసంగం తేలేదు. తెచ్చినట్టయితే ఏమయి. 

ఉండేదో! 
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పార్సీ మీటింగు ప్రారంభమయి నా పేరు (పతిపాదించేసరికి__ 

నాడారు, రాజాజీల వర్గాలవారిలో ఎవరో ఒకరు శివషణ్ముగం పి? కృగారి 

"పేరు ప్రతిపాదించారు. 

ఓట్లు తీసుకొని అెక్కి ంచే సమయంలో, కళా వెంకటరావుగారు 

వచ్చి, నన్ను క కౌగిలించుకొని, “నీ పేరు (ప్రకాశంగారు మాతో చెప్ప 
నె నా చెప్పలేదు. ఇక్కడ సీకు వ్యతిరే రకంగా ఓట్లు పడుతున్నట్లు కొని 

పి స్తున్నది” అని అన్నారు. అందుకు నేను, “పఫోసీ, నువ్వు చేయ 

గలిగిన సాయమేదో నువ్వు చేయి” అన్నాను. దానికి “అదే చేస్తు 

న్నాను” అని బదులుచెప్పి వెళ్లి పోయాడు. ఆ మాట అరం నాకు 

భాగా తెలుసు. అ అర్హం నాకు తెలుసునన్న విషయం అతనికీ తెలుసు. 

ఎన్నిక ఫలితం వెల్లడించారు. పిశైగారు ఒకేఒక ఓటుతో 
గెలిచారు. ఈ మొదటి ఓటమిని (ప్రకాశంగారికి కలిగించామని వ్యతిరేక 

వర్గాలవారు బాహాటంగా పరస్పర సంతోషాన్ని (పకటించుకొన్నారు.. 

మిగిలిన ఉపాధ్యక్ష, శాసన మండలి అధ్యకుల ఎన్నిక సందర్భంలో 

ఎదురుసక్షంవారికి పట్టుదల ఏమీలేదు. వారు అనుకున్న పేర ఎగ్గి 

క్యూటివ్ కమిటీలో ఏర్పాట యినట్టు అఆమోదింపబడకాయని' అను. 

కున్నారు. 

ఎగ్జిక్యూటివు నిర్భయం విశ్వనాథం విషయంలో పార్టీ (త్రోసి 

చేసినపుడు, శాసన మండలి అధ్యక్ష పదవికి నటరాజన్ గారిని ఎందుకు 

ఆమోదించాలని చిత్తూరుజిల్లానుంచి వచ్చిన ది. రామకృష్ణరాజుగారు___ 

తన పేరు ఎవరిచేతనో (ప్రతిపాదింపజేసుకున్నారు. ఒక్కవోటుతో 

ఆయన గెలిచాడు. రామకృష్ణ రాజుగారు (ప్రకాశ ంగారిమీద అభిమానం 

కలవాడే, కాని, (పకాశంగారి అనుయాయులు యావన్మందీ ఎగ్జిక్యూటివ్ 

కమిటీ నిర్ణయం (ప్రకారమే ఓటు చేశా రనుకుంటాను. అందుచేత 

(ప్రకాశ ంగారకి, పార్టీలో ఏదై నా పట్టుదల వసే , సగంమందే తమవైపు 

ఉన్నట్టు తేలింది. “అయితే, ఇది మంత్రివర్గ కార్యకలాపానికి అడ్డు 
మ రొగూడదనే ధె ధైర్యంతోనే, మిగిలిన కార్యకలొపాన్ని నడిపించేవారు. " 
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మరునాడు అసెంబ్లీలో పార్టీ నిక్హయం (ప్రకారం పిశై గారిని 
స్పీకరుగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది, 

మం|తివధము-ఇతర ఉ తరువులు 

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం సందర్భంలో కాం(గెసు జండాగాని, 

ఇతర రాజకీయపార్టీ ల జండాలుగాని, పురపాలక సంఘ భవనాలపై న, 

స్థానిక సంస్థల (District Boards) భవనాలపై న ఎగుర వేయ 

కూడదనే ' అంక వుండేది. జూన్ శన ఆ ఆంక్షను (పకాశంగారు 

రద్దు చేసే 

వ. సమయంలో (గ్రామస్థులకు 2 పాఠం చెపుడామనే 

_. ఉదేశంతో అప్పటి గవర్న మంటువారు జుల్మానాలు విధించారు. 

అనగా, నేరంతో సంబంధం ఉన్నా, లేకపోయినా గామంలో ఉన్న 

(పతి (గామస్టుడూ ఆ జుల్మానాలో భాగం ఇచ్చుకోవలసిం దే, ఇటు 

వంటి జుల్మానాలను 1912 ఆగస్టు నెలలో___పది లక్షల ముచై 

మూడు వేల నూపాయల మేరకు విధించారు. 1948 జూన్ 10న వాటిని 
ప్రకాశంగారు రద్దు చేసేశా . 

1940, £1, 42 ఆ సత్యాగహులపె న వివిధ ఉద్యమాల 
సందర్భంగా విధింపబడిన జుల్మానాల నన్నిటిని 1946 జూన్ 17న 

రద్దు చేసేశారు 

అన్ని దేవాలయాలలోకి__అంతవరకు లోనికి పోగూడదని 
ఎవరిపై ఆంక్ష: ఉన్నదో, వారందరూ (ప్రవేశించడానికి హక్కు. కల్పిస్తూ 

ఒక బిల్లు జూన్ 20 న కేబినెట్ లో ఆమోదించారు. 

“అదేరోజున, యుద్ద సందర్భంలో నిలుపుదల అయిన మద్య 

షెధ చట్టము తిరిగి శేలమ్, ఉత్తర ఆర్కాడు, చిత్తూరు, కడప 

జిల్లాలలో ప్రవే పెట్టడానికికూడా శేవినెట్ తీర్మానం జరిగింది, 

అదే సమయంలో. మలబారు జిల్లాలో సర్వగ్రామవ్యా పంగా 

_ కొనుగోలు, ఉత్స _తిదారుల క్రోం ఆపరేటివ్ సంఘాలు ఏర్పాటు చేయ 

డానికీ కేబినెట్ తీర్మానించింది. 
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ఇక్కడ, మద్యనిషేధం విషయమై మరికొంత వివరంగా 

(వ్రాయాలి. జూన్ £0కి ముందే, ఈ మద్యనిషే షధం రాష్ట్రంలోని 

ఇర వై నాలుగు జిల్లాలలోనూ ఒకేసారిగా తక్షణం (సపకాశం (ప్రభుత్వం 

అమలులోకి శేవీలసిందని._వీ$ వీధిని రాజాజీ వర్గీయులు తీవ 

(ప్రచారం ఆరంభిందారు. రాజాజీ ఇంతకన్నా బలంగా, ముఖ్య 

మంత్రిగా పలుకుబడి గలిగిన రోజులలో ఒక జిల్లాకు మించి ఈ 

చట్టాన్ని అమలు పరచ లేకపోయారన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. 

యుద్ధానంతరం అనేక గడ్డుస మస్యలు (పజలను, (ప్రభుత్వాన్ని 

ఎదుర్కొంటున్నాయి. అయినా, జక జిల్లారో గాక్క నాలుగు జిల్లాలలో 

మద్యని'ష ఇధం అమలు జరపడానికి (పకాశం (ప్రభుత్వం ఎర్పాటు చేసింది. 

కాసి (పకాశంగారికి గట్టిగా బాధ కల్పించడమన్న దే పార్తీలో ఎదురుగా 

ఉన్న మూడువర్లాలవారి ముథో శం గనుక, వారు ఏకమై, పార్టీలో ఎ 

ఇరవై నాలుగు జిల్లాలలో మద్యని శేధమనే నినాదం లేవదీశారు. 

ప్రకాశంగారు తాము మొదట చెప్పిన నాలుగు జిల్లాలలోనే గాక__ 
అదనంగా కోయంబతూరు, అనంతప్పరము, కర్నూలు, బళ్ళారి అనే 

మరి నాలుగుజిల్లాలలోకూడా మద్యనిషేధం అమలుచేయడానికి "అంగీక 

రించారు. దాంతో ఎదురుసకంవారు లేవదీసిన (పచండవాయువు పలచ 

బడింది, 

ఈ విధంగా, ఎన్నికయిన మర్నాటినుంచి (ప్రకాశంగారి వర్గం ఎ 

ఎదురుపక్షంగా ఉన్న మూడువర్గాలతో నిత్యమూ మల్ల యుద్దాలు చేయ 

వలసి వస్తూండేది. 

(గామాభ్యుదయ కార్యక్రమము 

సదవీ స్వీకారం చేసిన పదిహేను రోజులలోనే, అనగా 

16-4-46 న |పకాశంగారు ఆహార పదార్దాల కొనుగోలు, సరఫరా 

విషయమై ఒక స్కీము రూపొందించారు. అది రెండునెలలకు 

గవర్నరు దగ్గరికి వెళ్ళింది. అస్పటి గవర్నర్ సర్ ఆర్డర్ నై 18=ఎ6=40న 

ఆ పైలుమీద “నేను చాలా శ్రద్దతో మీరు పంపించిన స్కీమ౦తా 
చదివాను. ఇది నిర్దుష్టంగా ఉన్నది,” ” అని (వాళారు. 

స్మ 
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తమ స్కీము “యుద్దానం కర పునర్నిర్మాణ సంఘంవారి 

స్కిముకన్నా ఉత్కృష్టమయిన దని చెప్పిన (పకాశంగారు, దాన్ని 

గురించి ఇంకా ఇలా చెప్పారు: 

“మన రాష్ట్ర్రం అహార పదార్థాల విషయుంలో స్వయం 

పోషకంగా ఉండాలి. 1937.39 లలో నేను రెవిన్యూమం(త్రిగా 

ఉన్న రోజులలోనే, త్వరలో మనకు ఆహారపు దినుసులకు 

సంబంధించిన గడ్డు సనుస్యలు వసాయని ఊహించగలిగాను. 

ఇపుడు ఆప కోకశాఖవారు చేస్తున్న (పొక్యూర్ మెంటు (ఆహా 

రపు దినుసుల సేకరణ) సరఫరా విషయమై చేస్తున్న కార్య 

కమం__సనుస్యా పరిష్కారాత్మక మైనది కాదు. మన 

ఉత్పత్తి తిలో నూటికి యాభై వంతులు ఆహారపు దినుసుల 

ఉత్ప లె కే. గనుక, మన రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని (గామాలు 

కాకున్నా, కొన్ని ఫిర్కాలయినా స్వయంపోషకంగా చేయవలసిన 

బాధ్యత (ప్రభుత్యశాఖ5ు వహించాలి” 

అందరు మంతులూ ఆ స్కీము ఆగస్టునాటికీ ఒపస్పుకొవడ౦ జరి 

గింది. అ స్కీములో ముఖ్యసూ(త్రం క్ష ప్పంగా చెబుకాను. ఫిర్కాల 

అభివృద్ధి, కొనుగోలు ఉత్ప తిదారుల సహకార సంఘాలు (గ్రామ సీమ 

లలో సాంస; తి కాభివృద్ది__ ఈ మూడూ ఒకదాన్ని అంటిపె టుకొని 

మరొకటి ఉంటాయి. 

మలబారులో ఈ సంఘాలు అప్పుడే ఏర్పాటుచేసినట్లు చెప్పి 
ఉన్నాను, వీటి తాలూకు ముఖ్యమైన పని ఉత్ప _త్తిదారుల దగ్గర ఉన్న 

ఆహార దినుసుల సేకరణ, సరఫరాయేగాక గ్రామస్థులకు నిత్యావస 

రాలై న కట్టుబట్టలు, కిరననాయిలు, కట్టుపుల లు, పంచదార, ఎరువులు, 

వ్యవసాయ" పనిముట్లు మొదలైన వ స్తువులినూ "సేకరించి, అవి కావ 

అసినవారికి సరఫరా చేయడం కూడా. ఈ సంఘాల భవనాలు ___గొడాన్ను 

గాను, వేర్ హవుసులుగాను ఉండి, (గ్రామస్థులకు కావలసిన _-కం[టోలు 

నిబంధనలో ఉన్న అన్నివ స్తు నుల సెకరణ, “వితరణ కార్యాలు చేయడమే 

గాక; వారికి కావలసిన బాంకింగు (పరపతి) సంస్థలుగానూ వనిచేయించ 
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డానికి ఏర్పాటయింది. ఇటువంటి సనులు ఏవైనా, వేరువేరుగా చేసే 
సంస్థలున్నా_వాటిని ఈ నూతన సంస్థలలో విలీనం చేయాలని 

థు 

నిర్ణయించారు. 

మలబారులో ఈ సంఘాలు జయపదంగా సాగడం చూచి, ఈ 
స్కీము కోస్తా జిల్లాలలో కూడా అమలుజరిపించడానికి యత్నం జరిగింది, 

నాలుగు కోస్తా జిల్లాలలో 47 జనవరికి ఇటువంటివి 108 నసనంసూలు 

ఏర్పడినాయి. ఈ స్కీముకు ముందు లక్ష టన్నుల సేకరణకూడా జర 

గని కోసా జిల్లాలలో, ఈ స్కీము అమలు జరిపిన తర్వాత, ఎవరినీ 
నిర్పంధించక నే మూడులక్షల నలభై వేల టన్నుల ధాన్యసేకరణ 

జరిగింది. 

రేషనింగు విధానం బందోబ స్తుగా జరిగింది. అమిదేసి మైళ్ళలో 

గల (గ్రామాలన్నీ ఒక (గూపుగా ఏర్పాటు చేయబడినాయి. ఆ (ప్రాంతం 

లోని ఉత్స తిదారులు, కొనుగోలుదారులు యావన్మందిని సహాకార 

సంఘంలో వాటాదారులుగా తీసుకున్నారు. వాటా దనం ఒక్క కం 

(గూపులోను నాలుగులక్షల రూపాయలకన్న మించకుండా ఏర్పా ట్లు 

జరిగినాయి. ఖరీదులు వాటంతటవే పెరిగి పోకుండా ఉండడానికీ, నిర్రీత 
మెన తేదీలోగా (పొక్యూర్ మెంటును ఉత్సాహంగా జరిపించడానికీ బోన 

సులు వఏర్పురచబడినవి. ఈ నంఘాలలోను, ఒకటి. ఇంకొకదానితో 

పోటిపడి, ఖరీదులు హెచ్చించడానికిగానీ, సేకరణ _స్తంభింపజేయడా 
నికిగానీ వీలలేకుండా నిబంధనలు చేయబడినాయి, అంతవరకు వ్యరి క్రి 

కున్న (వాముఖ్యం తగ్గి, న్య క్తులతోకూడిన సహకార సంఘానికి 

(పాముఖ్యం వచ్చింది, దుకాశాపరులై. వ్యక్తుల కవకాశాలు సన్నగిల్లి 

నవి. దినుసుల అమ్మక ౦వల్ల వచ్చిన లాభాలు వ్యక్తు కులకుగాక నహ 

కారా సంఘాలకే చెందునట్లు ఏర్పాటయింది. అన్ని (పాంతాలలోను 

ఉన్న ధాన్యపుమిల్లు లకు పనికలగడానికై , మిగులు (పాంతములకు 

పూర్వంవలె బియ్యంకాక, ధాన్యమే పంపడానికి నిబంధనలు చేయబడినవి. 
ఈ స్కమువల్ల హోల్సేలు వ ర్రకుల (ప్రాముఖ్యం తొలగి 

పోయిరది. వచ్చిన లాభమంతా ఉత్స త్రీ తిదారులు, _కొనుగోలుదారులే అను 
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భవించే వీలు కలిగింది. ఈ స్కమువల్ల (గ్రామస్థుల జీవనపద్దతిలో ఒక 

విష్ణవాత్మక మైన మార్చు కలిగింది, 

గొపన్నపాలెము -జోగన్నపాలెము 

(గామ స్వరాజ్యం; (గామాలను స్వయం పోషకంగా అభివృద్ది 

చేయడం అనేవి (పకాశంగారి మనసులోని గాఢమైన లక్ష్యాలని లోగడ 
(వ్రాశాను. 1087 లో రెవిన్యూ మంత్రిగా ఉన్న రోజులలో, కాగితాల 

మీద కొన్ని స్కీములు (వాయడంతోనే సరిపోయింది. మం; త్రివర్లం 

రాజీనామా చెసిన తర్వాత పశ్చిమగోదావరి శిల్లాలోని శోగన్న పారీం 

అన్న (గామంలో “ఆదర్శ 7 గామంి” అనే లక్ష్యంతో నిర్మాణ కార్య 

(కమం (ప్రారంభించారు. 

అక్కడే, (గామీణ విద్యాకేంద్రం (గ్రామ విశ్వ విద్యాలయం) 

అనే సంస్థను లేవదీసి, దానికి బాబూ రాజేంద్మపసాదుగారిని కులపతిగా 

ఏర్పాటు చేశారు. (పకాశంగారే దానికి ఉపకులపతి. గాంధిగారు చెప్పిన 

నిర్మాణ కార్యక్రమం, నూలు వడకడం, చేనేత, (గామ కుటీర పరి 
శ్రమలు మొదలై నవికూడా ఏర్పాటు చేయడ మైనది. అయితే, రాను 

రాను అది క్షీణించింది. అయినా, ఇంకా సంపూర్ణంగా పోకుండా ఖాదీ 

సరిశమ నడు స్తున్నట్లు తెలు స్తున్నది. 1946 లో “ఆయన ముఖ్యమం, తి 

అయిన తర్వాత (గ్రామసొభాగ్యం 'పెంచడంకోసమని అమలుపరచిన 

స్కములలో ఒకటి గోపన్నపాలెం అనే (గామంలో ఉండేది. దానిపేరు 
(గామసేవకుల శిక్షణ కేందము. ఈ శిక్షణ కేంద్రంలో (1) ఖద్దరు 

విషయమై తీవ్రమైన కృషి; (2) హరిజనోద్దరణ; (9) (గ్రామీణులకు 
రవాణా; ; (ఓ “హా నీటి సరఫరా సౌకర్యముల విషయము; ఆరోగ్య 

సంరక్షణ మొదలై న వాటినిగురించి శిక్షణ ఇచ్చే ఏర్పాటు జరిగింది. * 

ఇది ఉత్తర జిల్లాలలో ఏర్పాటయిన కేంద్రము. ఇదేవిధంగా 

దక్షిణ జిల్లాలలో ట్రీ కల్లుప్పటిలో ఏర్పాటు జరిగింది. గోపన్న. 

పాలెంలో సె పై న చెప్పివ ?కణ కార్యక్రమమే కాక (గామ పరిిశమలకు 

మాడల్ కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేసిన శిక్షణ ఇచ్చే కార్యప్రక్రియ కూడా 

* జబ, ఓ, నెంబర్ 757 | సెెంబర్ 1946. 
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ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కేంద్రంలో దాదాపు వేయిమందిదాకా కార్యక ర రలు 

శిక్షణ పొందారు. వరుసగా, ఒకేసారి సంవత్సరం క్షణ పొంది, కార్య 

రంగంలోకి వెళ్ళడం అనే పద్దతిగాక, మొదటి మూడు నెలలు శిక్షణ, 

ఆ తర్వాతి మూడు నెలల్లో కొర్యరంగంలో పని చేయడం అన్న పద్దతి 

ఉండేది. ఆలా పని చేసివచ్చి తిరిగి రెండోమారు పొందే కణ 

మొదటిసారికన్నా హెచ్చుగా ఉండేది. అది కాగానే తిరిగీ కార్య 

రంగంలో (పహేంచేవారు. ఇందువల్ల మొదట సూత్రప్రాయంగా నేర్చు 

కొన్నది వెంటనే కార్యరంగంలో (ష్మక్రియగా అలు జరిపి, అందులో 

ఉన్న లోటుపాట్ల ను రెండోమారు $క్షణద్యారా సరిదిద్దుకొని సక్రమ 

మెన పనులు చేయడానికి అవకాశం ఉండేది. ఈ శిక్షణ పొందినవారు 

రోడ్డు నిర్మించడం, నూతులు (తవ్వడం మొదలై న కార్యాలన్నీ 

స్వయంగా చేసుకొనేవారు. కూరగాయలు, ఆహారపు దినుసులు 

పండించేవారు. ఒక (క్రమపద్దతిలో, వారిలో వారే కార్యక్రమాన్ని 
చర్చించుకొని, ఒకరి భావాలు మరొకరు తెలుసుకొని, కౌర్యక్రమాలు 

చక్క_జేసుకొనేవారు. ర్యాతివేళలలో వయోజన పాఠళాలలు నడిపే 
వారు. ఈ విధంగా ఒక్క గోపన్నపాలెంలో నేగాక, చుట్టుప్రక్కల 

(గామాలలోను ఒక నూతన చైతన్యం స్వయం పోషక మైన (గామ 

జీవనం ఏర్పాటు చేయడానికి (పాతిపదికలు వేశారు. 

ఈ కేంద్రంలో హెచ్చు జీతాలు యిచ్చి (ప్రొఫెసరులను నియ 

మించలేదు. కానీ తమ ర కనాళలలో దేశభ కి ప్రజాసేవ జీరించి 

ఉన్న మహనీయులు వచ్చి, వారి (ప్రత్యేకాభిమాన విషయాలపై 

ఉద్బోధక (ప్రసంగాలు చేశారు. గాడిచర్ల హరిసర్యో త్తమరావు 

గారు ప్ప సక భాండాగార ఉద్యమం, తదనుబంధము లయిన 

ఉద్యమాలన గురించిన శిక్షణ ఇచ్చేవారు. గల్ల పూడి సీతారామశాస్త్రి 

గారు గాంధీ తత్వం గురించీ, దానిపై ఆధారపడిన (గామ పునర్ని 

ర్మాణం గురించీ చెప్పేవారు. అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములుగారు హరి 

జనాభ్యుదయ కార్యక్రమాలను గురించి “ఉసన్యసించేవారు. వీరు 

సర్వాం(ధ (పథ్యాతి గన్న పెద్దలు. వీరికి జీతాలు ఇవ్వవలసిన సై, వాటి 
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విలువ ఎ (ప్రభుత్వంవారు కట్టగలరు? పీరుగాక, తల్లాప్రగడ (ప్రకాశ 

రాయుడు, వేగిరాజు కృష్ణంరాజు, లింగంరాజు గోపాలరావు, మల్లి 

మడుగుల కోదండరానుస్వామిగారలు.గాందీ జీవనం, (ప్రకృతివై ద్యం, 

బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ (మౌలిక విద్యావిధానం), ఖాదీ ఉక్ప శ్రి త్తి ఆర్థిక 

సంపద మొదలై న విషయాలను గూర్చి ఈ కేంద్రంలో బోధించేవారు. 
గాంమాభ్యుదయానికి అనవసరమైన రవాణా సౌకర్యాలు, మంచి సీటి 

సౌకర్యాలు మొదలైన పెద్ద పెద్ద సనులను కూడా గ్రామీణుల సహో 

యంతో తక్కువ వ్యయంతో చేయించేవారు. ముఖ్యంగా, హరిజన 

వాడల అభ్యుదయానిక్రై గట్టి యత్నం చేశారు. 1946 లో (పకాశం 

గారు ముఖ్యమంత్రి అయి, మొదటి బడ్డటులో హరిజనాభ్యుదయాని కై 

ఒక కోటి రూపాయలు లంప్సమ్ (అనగా, చేయబోయే స్కీము లేవో 

తెలియనక్కర లేకుండానే ఎంతయితే అంత ఇచ్చేందుకుగాను కేటా 

యించబడిన మొ త్రం అని అర్దము కేటాయించిన విషయం అంద 

రికీ తెలిసిందే. ఆ కారణంచేత 'గోపన్నపాలెం (ప్రాజెక్టులో, హారిజనా 

భ్యుదయానికి (పాముఖ్యం ఇవ్వబడింది, 

అయితే, (ప్రకాశంగారి (ప్రభుత్యం పడిపోయిన తర్వాత. ఈ 

లక్ష్యాలను ఆయన అనుకున్న విధంలో సాధించకపోయినా, ఈ 

కేంద్రం, కమ్యూనిటి డెవలప్ మెంట్ (సమౌజ వికాసం) కేం(ద్రాలనే 

(కొత్త పథకంలో కలపబడింది. (ప్రకాశంగారి ఉద్దెశాలకు, ఈ వికాన 

కేంద్రాల ఉర్షశాలకు చాలా భేచముంది. ఆయన పథకంలో న్వయం 

పోషక (గామ స్వరాజ్యముంది. సమాజ వికాస శకేంద్రాలకుగూడా 

(గ్రామాల వికాసమే లక్ష్యమయినాా స్వయం పోషకత్వమనే లక్ష్యం. 
లేదు. స్వయం పోషక (గామ స్వరాజ్య పథకంలో ఇతర్మగామాల రాజ 

కీయాల (ప్రభావంగానీ, రాష్ట్రంలో జరుగుతుండే రాజకీయాల చదరం గప్ప 

చెతులతో సంబంధంకానీ ఉండదు. వికాస కేంద్రాలు అటువంటి చద 

రంగం ఆడడానికి ముఖ్య కేంద్రాలుగా మారడంవల్ల , తరువాత పంచా 
యితీ రాజ్యభావంలో లీనమై, చివరకు పంచాయతీ రాజ్యం పార్తీ కక్షలకు 

కదనర౦గంగా పరిణమించింది. ఇటువంటి దుష్పరిణామాలు రాకుండా 



714 నా జీవిత యా(త్ర-4 

ఉండానికే గాందిగారు, ప్రకాళంగారు స్వయం పోషక గాం మనస్వరాజ్య 

భావాన్ని పెంపొందించడానికి యత్నించారు. కాని, ఈ దేశం “జాతకం” 
ఎలాగున సాగుతుందో వారు (గహించలేకపోయారు. దాని ఫలితమే, 
ఇప్పడు దేశంలో రాజకీయరంగంలో అనేక సమరాలకు మూలమయింది, 

ఫ్ర్మా అభ్యుదయ (ప్రణాళిక 

(గామాభ్యుదయం కొంతవరకు (సకియాత్మకంగా జరిగితే తప్పు 

సార్వజనిక మైన అంగీకారం పొందడం కష్టమని, అందుకు కావలసిన 

దనము ఏర్పాటుచేసే సౌశర్యంకోసం జిల్లాకు రెండు ఫిర్కాల చొప్పున 

ఈ స్కీములో చేర్చబడినవి. ఫిర్కా అంతటినీ ఒక ఖండం క్రింద 

స్వయంపోషకంగా చేయడానికీ, సాంస్కృతికంగా అభ్యుదయం 

పొందేటట్టు చేయడానికీ ఈ స్కీ.ములను ఎంతో అభిమానంతో, 
ఉత్సాహంతో. (ప్రకాశంగారి లక్ష్యములకు అనుగుణంగా పనిచేయ గలి 
గిన వారిని, మిగిలిన గవర్న మెంటు ఉద్యోగాల రాంకులతో సంబంధించ 

కుండా, ఫిర్కా డెవలప్ మెంట్ ఉద్యోగులుగా నియమించారు. ఇందులో 

చాలామంది న్వాతంత్యం సమర యోధులు. 

రాను రాను, స్వయంపోషక సూత్రాన్ని మాతం వదిలిపెట్టి, 
కొన్ని కొన్ని ఫిక్కాలు ఒక న్లాకుగా మార్చుచెంది, ఆ బాకు లిప్పుడు 

సమితులుగా పరిణమించాయి. స్వయంపోషక సూతం మరుగు పడడమే 

గాక, (గామ స్వరాజ్యంతో సంబంధించని రాజకీయ సోపానాలుగా అవి 

(ప్రస్తుతమున్న రూపాన్ని పొందాయి. 

ఖాదీ అభ్యుదయ ఉద్యమము 

రాష్ట్రంలో ఖద్దరు ఉత్స త్రిచేసే కొన్ని కేంద్రాలలో (సత్యే 

కంగా, హెచ్చుగా ఖద్దరు వ్యాప్తి కావడానికి ఒక స్కి మును [పకాశం 

గారు (ప్రతిపాదించారు ఈ స్కీము కంద ప్రత్యేకింపబిడిన కేం(దా 

లలో మిల్లు బిట్ట వంతు, సంపూర్ణంగా ఖద్దర ఉత్పత్తి అయి వినియోగ 

మయేటట్లు' ఏర్పాటు చేయబడింది. 

| . 'ఇందుకు అనుబంధంగా మరొక పనికూడా చేయవలసి వచ్చింది. 

. (వకాళంగార్త మంత్రివర్గ ౦ ఏర్పాటు కావడానికి ముందే... మిల్లుబట్ట 
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అధికంగా ఉత్పత్తి తిచేయడానికి, బట్టల మిల్లులను రాష్ట్ర ౦లో అభివృద్దిపరచ 

డానికీ కేందప్రభుత్యంవారు కొన్నివేల, మరకదుళ్ళను (Spindles) 

"కేటాయించగా, ఆ కార్యక్రమం సాగించడానికి అప్పటి గవర్నరు 

(పభుత్వం అంగీకరించింది, 

ఆ విధంగా మిల్లులను వి _సృుతపరచడం___ ఖద్దరు ఉద్యమానికి 

విరుద్ద కార్యక్రమం గనుక, మర కదుళ్ళు అక్కరలేదని (పకాశంగారు 

పైకి (వా చేశారు, కాబినెట్ లో ముగురు, నలుగురు మంతులు ప్రత్యే 

కించి ఈ విషయంలో (ప్రకాశంగారికి వ్యతిరేకు లయ్యారు. 

అంతకు ముందే, (పకాశంగారు పట్నంలో ఉన్న మోటార్ 

బస్సులను జాతీయం చేసేశారు. అందుచేత, పె స్కీ ములవల్ల రాజ 

కీయంగా ఉన్న ఒడిదుడుకులతోపాటు వ ర్తకులు లు, gl సు మిల్లులవారు, 

బట్టల మిల్లుల యజమానులు, మోటారు బస్సుల "యజమానులు. 

మం త్రివర్షానికి వ్యతి రేక మె పోయారు. 

గ్రామస్గుల స్వయంపోషకత్వం, బన్సులను జాతీయం చేయడం, 

మర కదుళ్ళ తిరస్కారం, ఇవి అన్నీ. కలిసి. _ప్రకాశంగారికి ఇదివర 

లోనే ఉన్న గాంధీగారి విముఖత, రాజకీయంగా పార్టీలో ఎదురు 

_ పక్షాలవారి వై మనస్యానికి తోడయి ఆయనను ఒక్కపాటుగా ఎదు 

రోవడం మొదలు పెట్టాయి. 

శాసన సభ (పథమ సమావేశము 

1946 మే నెల 25 న అధ్యతుని ఎన్నికయిన తర్వాత, శాసన 

.నభ (పథము సమావేశం మే 27 న జరిగింది. 
నాటి కార్యక్రమంలో మొదటి విషయం-మంతుల జీవితాలను 

హెచ్చించడానికి (పతిపాదింపబడిన బిల్లు. సహజంగా సభ్యుల వేతనాలు 

హెచ్చించే విధి కూడా అందులో ఉంది. 

ఇటువంటి బిలు వచ్చినపుడు సభ్యులు వ్యతిరేక (పకటన చేయడం 

సంప్రదాయంగా వస్తున్న లాంఛనము. బిల్లు పాస్ అయిన తర్వాత 
ఎదురు పక్షంవారు కూడా దాని లాభం పొందుతారు గదా! అయినస్ప, 

టికి అందులో కొందర్హు వారి పార్టీ సూత్ర (ప్రకారంగా గట్టిగా ఎదిరి 
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సారు. వారు చాలా మెనారిటీలో ఉంటారు గనుక, బిల్లు పాసుకాదన్న 

భయం వారి కుండదు. బిల్లు పాసయిన లాభము, ఎదిరించిన లాభము 

కూడా వారు పొందుతారు. వేతనం పెంచడానికి ఒక బిల్లు వచ్చినపుడు 

నేను ఎదిరించాను. విలు పాస్ అయిన తరువాత, అదనంగా పెంచిన 

వేతనాన్ని తీసుకోడానికి నేను నిరాకరించాను. వావిలాల గోపాల 

_ కృష్ణయ్యకూడా అలా నిరాకరించినట్టు నేను విన్నాను. ఇంతకు తప్ప, 

ఏ రాష్ట్రంలోనూ, ఏ శాసన సభ్యుడూ చేతనం పెంపుదలను ఎదిరించి, 

దాని లాభాన్ని నిరాకరించినట్లు నేను వినలేదు. 

1946 లో అటువంటి. బిల్లుకు నచ్చిన అభ్యంత రాలకు జవాబుగా, 

“దేక్లంలో ఉన్న పరిస్థితి కాం(గెను ఆధిభ్టాన వర్షం వారికి తెలుసు, 

పరిస్థితి ఆలో చించి, రై ౦(గసు మం| త్రివర్గాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నపుడు, 

కాం(గైను మంత్రులు అలవెన్సులతో కలిసీ, 1,500 రూపాయలు పుచ్చు 

కోవచ్చునని, శాసనంతో తగిన మార్చు చేయవలసిందని సలహా 

యిచ్చిన మీదటనే ఈ బిల్లు ఇక్కడ (ప్రవేశ పెట్టడ మైనది”, అన్నారు 

(పకాశంగారు. 

బిల్లు సులభంగానే పాస్ అయిపోయింది, 

ఆ పథమ సమావేశంలోనే రాష్ట్రంలో ఆహార పరిస్థితుల 

విషయమై, (ప్రకాశంగారు కొన్ని వివరాలు చెప్పారు. మన రాష్ట్రంలో 

ఆనాడు 19 లక్షల టన్నుల బియ్యం ఉత్పత్తి అయ్యేది. అది చాలక, 

4 లక్షల 51 వేల టన్నులు మనము దిగుమతి చేసుకోవలసిన స్తితిలో 

ఉండే వాళ్ళము. భారత దేశం మొ త్రం పైన చూసినట్టయితే (అనగా, 

బర్మా మన దేశంతో కలిసి ఉన్న " పరిస్తితులలో) మనకు పె దేశాల 

నుంచి వీయ్యం దిగుమతి చనుకొనే అవసరం శేకపోయింది. కాసి 

1941 డిసెంబరులో జపాన్ (పపంచ సం[గామంలో పాల్గొనడం (పారం 

భించి నప్పుడు పరిస్థితులన్నీ మారిపోయాయి. 

(ప్రకాశంగారు (ప్రభుత్వంలోకి వచ్చే నాటికి, 68 వేల టన్నుల 
బియ్యము, లక్ష అరవై ఆరు టన్నుల ఇతర ఆహార ధాన్యాలు. 

కొరతగా ఉన్న సరిస్టితిలో (పభుత్వం చిక్కుకొని ఉంది. 
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రేషన్ నిబంధనలు గట్టి పరిచి అహార పదార్థాలు వృథా 

కాకుండా ఉండడానికి గట్టి ఏర్పాట్లు చేయబడ్డాయి. ఆహార సదార్థాలను 

సేకరించే సంస్థలను పునర్నిర్మించి బలపరిచారు. ఆహారపు దినుసులను 

సేకరించే అధికారులకు వాటిని అమ్మడం పవిత్రమైన విధి అని రైతు 

లకు 'బోధపడేటట్టు స్వయంగా (ప్రకాళంగారే సమావేశాలలో. చెప్పే 
వారు. డిసెంబరులోగా 8 లక్షల 36 వేల టన్నుల సేకరణ చేయడానికి 

నిశ్చయించి, ఆ లక్ష్యం సాధించారు. సాంఘిక న్యాయం కోసం, 

మన రాష్ట్రంలో రెషను ఇచ్చే మొత్తంలో బియ్యం కొంత తగ్గిం 

చారు. తక్కువ కాలంలో పండే ధాన్యానికి ఎకరానికి 15 రూపాయల 

చొప్పున టోనసు ఇచ్చారు. అలాగే పంట నూతులకు కూడా కొంత 

బోనసు ఇచ్చారు. విత్తనాలు, ఎరువులు తక్కువ ధరకు అమ్మె 

ఏర్పాటు చేశారు. దుంపలు, వేరు శనగతో చేసిన ఆహారాలు అందరికీ 

అంచేబెట్లు చేశారు. మాటిమాటికీ ధరలు మార్పు చెందకుండా 
ఏర్పాట్లు చేశారు. 

ధాన్యం మిగిలి పోకుండా, సులభంగా సేకరించడానికి ఇరవై 

చేల (గామ ఆహార సంఘాలను ఏర్పాటు చేశారు. రాజకీయ, కులమత 

వర్గాలతో ఎటువంటి నంబంధమూ లేకుండా, (గామంలో నిజముగా 

(పాతినిధ్యమూ, పలుకుబడీ గలవారిని ఈ నంఘాలలో సభ్యులుగా 

చేర్చారు. ఆ సంఘాల అధ్యకులను ఆ సంఘాలవారే ఎన్నుకొనేవారు. 

ఆ (గామ సంఘాలలోంచి ఫిర్కా సంఘాలు, ఫిర్కా సంఘాలలోంచి 

జిల్లా సంఘాలు ఎన్నుకొ నేటట్లుచేశారు. జిల్లాసంఘాలలో శాసన సభ్యులు, 

కేంద శాసన సభ్యులతోసహో సభ్యులుగా ఉండేవారు. ఆహార సేకరణకు 

[గామంలోంచి రావలసిన ధాన్యం మొత్తం ఎంత అని ంవిన్యూ శాఖ 

వారు చేసే లెక్కలను ఈ (గ్రామ సంఘాలు తనిఖీ చేసేవి. రై తుదగ్గర.- 

అతని కుటుంబానికీ, వ్యవసాయపు ఖర్చులకూ కావలసినంతమటుకు 

వదలిపెటి, మిగిలిన ధాన్యాన్ని మాత్రం సేకరించే ఏర్పాటు చేశారు. 

దీంతో, లెక్కలలో పెద పెద తప్పులు, రెవిన్యూ స పై ఉద్యోగుల 
టు (త్ యము 

వ్య క్రిగత మైన లోటుపాట్లు బాగా తగ్గిపోయాయి. రైతుల దగ్గర అద 
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నంగా ఉండే ధాన్యం లెక్క వేయడమేగాక, రేషన్ నిబంధనల (ప్రకారం 

ధాన్యం ఉత్స తిచేసే వృ త్రిలోలేని జనాభాకు ఎంత ధాన్యం అవసరమో 

కూడా ఆ (గామ సంఘాలవారే నిర్ణయించేవారు, (గ్రామస్థులు ఈ విధంగా 

పరిపాలనలో అనుకోకుండానే భాగస్వాము లయ్యారు. అదే విధంగా 
(గ్రామస్తులకు కావలసిన ఇతర కం(టోలు వస్తువుల అవసరాన్ని కూడా 

ఈ [గామ సంఘంవారు చూడడానికి ఎర్పాటు జరిగింది, అంతేకాక, (గామ 

స్టుల పరపతి, అవసరాలు కూడా (గామ సంఘాలు మదింపుచేసే, 

ఏర్పాటు ఈ స్కీములో ఆంతర్భాగము. 

(గామ సంఘాలనుంచి వచ్చిన రిపోర్డులనుబట్టి ఫిర్కాసంఘము 

ఫ్ర్కా నంఘూలనుంచి వచ్చిన ని వేదికల నుబట్టి బిల్లా సంఘము, వీటి 

సలహాపై ని స పై డిపార్ట్ మెంట్ వారును నడచుకోవడానికి _ అనగా, 

చీకరణ. సరఫరా, పరపతి (రూరల్ (కెడిట్) సదుపాయాలు నమ 

(గంగా జరగడానికి ఏర్పాట్లు చేయబడ్డాయి. అంతేకాక, (గ్రామాలలో 

(కమి కీటకాదుల బెడదలేని గిడ్డంగులు నిర్మించడానికి కూడా ఏర్పాట్లు 

జరిగాయి, (గ్రామస్థులకు సరఫరా చేయగా మిగిలిన బియ్యం, సంచదార, 

_ కిరసనాయిలు, నూలు, బట్ట, వ్యవసాయ పనిముట్లు, బండ్లకు, ఇనుస 

పట్టాలు మొదలై నవి అదనంగా ఉం పే, వాటిని" తాలూకా సంఘం 

అవసర మెన చోట్లకు పంపడానికి, అక్కడా అదనంగా ఉన్నవాటిని 

జిల్లా సంఘాలకు ' అప్పజెప్పడానికి ఏర్పాట్లు జరిగాయి. 

(3 

న్న 

ఇవి బహుళార్థ నాధక లఅలకత్యెలుగల సహకార సంఘాలు 

(Multi-purpose Co-operative Societies) కావడం 
చేత. (ప్రభుత్వం, ఈ సంఘాలు, (ప్రజలు అనే మూడు పకొలు ఐక 

మత్యంతో ముందుకు నడవడానికి ఉపయోగపడతాయి. స్వయంపోషక 

(గ్రామ స్వరాజ్య సంస్థాపనకు _ప్రకాశంగారు ఏర్పాటు చేసిన ఈ బహు 
. కార్డ సాధక సహకార సంఘాలు పునాదులు కాగలవని (సజలకు 

. వ్యానం 5 కలిగింది. . 

వ. ఈ స్కీము విషయాలన్నీ (ప్రకాశంగారు శాసన నభ (ప్రథమ 

నధ సమావేశంలోనే వెల్లడించారు. 
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ఆ తరువాత (పకాశంగారు, నేను దక్షిణ జిల్లాలలో పర్యటించి 
నపుడు. 5 స్క్్ము వివరాలు వింటూ కొందరు యువకులు, దాన్ని 

అమలు పరిస్తే తాము కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో చేరబోమని (పకాళంగారికి 
యిచ్చిన విజ ప్రి పత్రాలలో పేర్కొన్నారు. 

సమ్మెల పరిష్కారం - [(పకాశంగారి చాక చక రము 

(పకౌశంగారు ముఖ్యమం(తి అయిన వెంటనే, చెన్నపట్నంలో 
బకింగ్ హామ్ కర్నాటిక్ మిల్లులో పదివేలమంది జరుపుతున్న సమ్మెను, 
మధురా మిల్లులలో జరుగుతున్న నమ్మెను. అలాగే దక్షిణ ఇండియా 
రె ల్వే లేబరు జరుపుతున్న సమ్మెను. కేవలం తమ వ్యక్తిగతమైన 

పలుకుబడివల్ల పరిష్కరించ గలిగారు. 

దక్షిణ ఇండియా రైల్వే వర్కరుల సమ్మె జరుగుతున్నప్పుడు 
(ప్రకాశంగారి పలుకుబడి తగ్గించేందుకని, రాజాజీ గవర్నరు దగ్గరికి 
వెళ్ళి. (ప్రధాన న్యాయమూర్తి, డాక్టర్ సుబ్బరాయన్, డాక్షర్ రాజన్ 
గారలు గల ఒక ఉప సంఘం నియమించి, దాని ద్వారా ఆ సమ్మెను 
పరిష్కరించవలసిందని నలహో ఇచ్చారు. గాంధీగారు లోగడ జరిపిన 

ఒప్పందం (ప్రకారం= గవర్ప్సారు, కేవలం కాని ౩1టూ;షనలఠ్ గవర వే 
అని తెలిసీ ae ఆయన దగ్గరకి వెళ్ళడం eae పనికాదు.” 

గవర్నరు, (ప్రకాశంగారితో ఈ విషయం చెప్పగా _ ఆయన 
కీర్ధి అయినా, అపకీర్ధి అయినా తన బాధ్యతేకాన ఇతర కమిటీలతో 
ఎట్టి ప్రమేయమూ పెట్టుకోనని చెప్పారు. ఆ మీదట గవర్నరు ఏమీ 
కలుగజేసుకోలేదు. 

ఈ సమ్మె నాయక వర్గంలో నంబియార్ అనే శాసన సభ్యు 
డుండేవాడు, ఈ నమ్మెతోపాటు చాలా ఆల్హరులు, అరెనులు 

లు 
జరిగాయి, 

అందులో ఒక రోజున ఆ నంబియారు కార్మికు లముందు 
ప్రసంగిస్తూ ఇలా అన్నాడు: 

T 47 
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“ పకాశానికి 75 ఎండ్ర్లు. ముసలివాడు. నాకు ౨8 ఏండ్ల. 

నన్ను అరెస్టుచె సే ఆయన "ఎన్నాళ్ళు రాష్ట్ర ౦లో (ప్రధానిగా, 

ఉండగలదో చూద్దాము. నేను శాసన సభ్యులి, నేను అరెస్టయితే 

1942 తిరిగీ ప్రమేసు )సుంది. అసెంప్లీలో నే ఆయన్ను చెస్పు 

పుచ్చుకొని కొడతాను. నెను అరెస్టయికే మృత్యుదే దెవత భూమిని 

ఆవరి స్తుంది, 

న. రై నార్త్ ! నీవు దక్షిణ ఇండియా రై ల్వేకి జనరర్ 

'మెనేజరువి. నీవు జవహర్లాల్ నహ దగ్గరికి 5 వెళితే తాపులు 

తింటావు. నీవు ఉరికంబ 'మెక్కుతావు. 

“ఈ అధర్మ కాం(గెస్ ప్రభుత్వం నిస్తుంది. దిక్కు 
లేని కార్మికులు కాల్చబడ: తున్నారు, శాసన సభకు కార్మికుల్ని 

పంపినాము. వారు (ప్రకాశ ంగారి చేతులను కొ బుస్తారు. 

“2 హిట్లరుకు వ్యతిరేకంగా సోవియట్లు గొరిల్లా యుద్దం 

చేశారు. ఆ యుద్దం ఇటుపె ఇక్కడ సాగుతుంది" సమెను 

పాడుచేసే నార్టిషరు (నల్ల కాలు) ఉంటే, వాడి కాలు ఎర్రబడి 

పోతుంది... 

ఈ విధంగా సమ్మె సాగించేవారిని, తమిళ (ప్రాంత కొంగను 

సంఘపు కార్మిక (లేబర్) ఉపసంఘంవారు తమ ధర్మ (ప్రకారంగా 

అన్ని స్ట సలాలలో ఏలె నంతమటుకు (పోత్సహిస్తూండేవారు. 

“అయినప స్పటిక్ (పకాశంగారుు. కార్మిక నాయకులై న గికిగారు 

తిరుచినాసల్తికి వెళ్ళి, మేనేజ్ మెంటును, కార్మికులను సమావేశపరిచి 

రాజీ చేసేశారు. 

ఇంత పెద్ద సమ్మెలు (ప్రకాశంగారు పరిష్కరించినపుడు, 

కాం[గెసులో వ్యతి రేకవర్గానికి సంతృ ప్రికి మారుగా మరింత మాత్స 

ర్యమే కలిగింది. 

బకింగ్ హామ్ కర్నాటిక్ మిల్లుల సమ్మె సందర్భంగా ఏంథోసీ 

అనే ఆయన అరెసయి ఉండెను. _ప్రకాశంగారు, కచేరి గదిలోకి 

వెళ్ళిన మొదటిరోజానే ఇన్ స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఆయన 
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పేరు బిషప్గారు) ఆయన్ను చూడ్డానికి వచ్చి మర్యాదగా, సూటిగా 
'రెండు (ప్రశ్నలు వేశారు. 

మొదటిది.“మీరు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు గనుక, కమ్యూ 

నిస్గుల విషయమై (ప్రభుత్వం పాలసీ( నీతిలో ఏవై నా మార్పులు 

కలుగవలెనా?” అన్నది. 

అది ఏని, పకాశంగారు, “సవ లా అండ్ ఆర్షరుతో సందం 

దించిన వాడవు కదా! రాజకీయ పార్టీల పేర్లతో సంబంధ మందుకు? 

లా అంద్ ఆర్డర్, పార్టీ లతో సంబంధం లేకుండానే అమలు పరచవలె 

గదా!” అన్నారు. 

ఆ తర్వాత బిషప్ వేసిన రెండవ (ప్రశ్న _ “బకింగ్ హామ్ 

కర్నాటిక్ మిల్లు సమ్మెలో కొందరిని తన వెంటబెట్టుకొని ఏంథోనీ అనే 
కార్మిక నాయకుడు అల్లరులు చెసి చివరకు సమ్మెలో దింపాడు. 

అతడు ఇస్పుడు అరెస్టు అయి, ఖై దులో (under trial) ఉన్నాడు. 

అయితే ఈ సమ్మె విషయమై ఏం చేయమన్నారు?” అన్నది. 

అందుకు (ప్రకాశంగారు, “ఆ ఏంథోనీ అనే ఆయనను ఇక్క. 

డికి తీసుకురండి. పరిష్కారం చెద్దాము,” అన్నారు. 

దానిపె బిషప్, “ఈ విధంగా ఎన్నడూ జరగలే దండీ” 
అన్నాడు, - 

“అయితే, కార్యదర్శి నీకు కావలసిన ఆర్హర్త నిసాడులే,”” 

అన్నారు (ప్రకొశంగారు. 

కాని బిషప్, “సరైండి, అవన్నీ నేను చూనుకుంటాను. 

ఏంథోనీని ఇక్కడికి ఎప్పుడు తీసుకు రమ్మన్నారు?” అని అడిగాడు. 

“వెంటనే తీసుకురండి,” అన్నారు (ప్రకాశంగారు. 

ఒక రెండుగంటల తర్వాత, బిషప్ ఏంథోనీగారితో (ప్రకాశం 

గారి గదిలో హాజరయ్యాడు. (ప్రకాశంగారు సమ్మె వివరాలు అన్నీ 

తీసుకొని, మిల్లు యజమాన వర్షంతో మాట్లాడి, రెండు మూడు 

రోజులలో ఆ "సమ్మె సమస్యను “పరిష్క_రించేశారు. 
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గాంధిగారి (పశంస 

ఇటువంటి సరిస్టితు లలో సంవిధాన నభకు ఎన్నికలు జరపవలసి 

వచ్చింది. కెంద్ర ప్రభుత్వం వారు కొందరి పర్లు పంపించి, వారిని 

చెన్నరాష శాసన నభవారు ఎన్నుకోవలసిందని సూచించారు. 
లు 

అందులో చాలా మంది నిజంగా "గొప్పవారు కాబట్టి, (అందులో 

ఎస్, రాధాకృష్ణ, అల్లాడి కృష్ణస్వామి అయ్యరు గారల పేర్లు ఉన్నవి) 
ఎన్నికలు జరిపించడం అంత కష్టం కాఠకపోయింది. అయితే, (ప్రకాశం 
గొారు___ఈ ఎన్నికయిన వారిలో సామరస్యం కోసం, కౌంగెసు 

పార్టీలో తమక ఎదురు పక్షం ఉన్నవారికి స్టలాలు వదలి పెట్టడం 

జరిగింది. అయితే వారు ఎన్నికయిన తర్వాత సదే పదే ఢిల్లీకి వెళ్ళి, 
అదేపనిగా కాంగ్రెస్ అధిష్టాన వర్షంతో (పకాశంగారిమీద చాడీలు 
చెబుతుండేవారు 

ముఖ్యంగా ఖాదీ స్కీము విషయమై వారు అక్కడ చెప్పగా, 

(పప్రకాశంగారు__తాము అమలు జరుపుతున్న (గామ సౌభాగ్య ఉవ్యమా 

లను, ఫి్ర్కా అభ్యుదయము, ఖాదీ ఉద్యమము, ఉత్స త్రి కొనుగోలు 

దారుల సహకార ఉద్యమము మొదలై న వాటిని అన్నిటినీ గాందీగారికి 

టోధపరచడానికి ఒక అధికారిని పంపించారు. గాందీగారు వాటిని 

చూస్తి తమ అభ్మిపాయ (ప్రకారంగానే స్కీములు నడు మన్నాలని 

సంతోషించారు. ఖాదీ విషయమై (ప్రత్యేక (శ్రద్ద చూపించి, ఆయన ఖాదీ 
కేంద్రాలలో ఖాదీ అభివృద్ది "నిరోధక మైన మిల్లులను (పకొశంగారు 
నిషేధించినందుకు ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. (పకాశంగారు నడి 
పి స్తున్న కార్య_,కమం జయ ప్రదమెతే భారశ దేశ మంతటా అవలం 

దించడానికి మార్గదర్శి కాగలదని గాంధీగారు అన్నారు. ఆయనతో ఆ 
స్కీము వివరాలు చెబుతున్న ఉద్యోగి _పకాశంగారికి ఇచ్చిన సలహో 
(ప్రకారంగానే, ఆ మరునాడు ఢిల్లీలో కేంద పభుత్వ (పధానిగా పదవి 
స్వీకరి స్తున్న జవహర్లాల్ నె హూగారికి కూడా ఈ స్కీ_ము అమలు 

-పరచవలపిందని సలహా ఇమ్మనగా, గాంధీగారు “ఓయి వెల్డివాడా! 
ఇటువంటిది (ప్రకాశంగారి వంటివారే చేయగలరు, పండిట్ జీ కాదు” 



(ప్రకాశం మం(తివర్గం ఏర్పాటు 723 

అసి బదులిచ్చారు. (ప్రకాశంగారు మిల్లుదారము ఖాదీ కేంద్రాలలోకి 

రాగూడదని చేసిన నిషేధము, చెన్నరాష్ట్రం కోసం కేంద ద (పభుత్వం 

కేటాయించిన మర కదుళ్ళను తిరస్కరించడం అనే శెండు పనులను 

గాంధీగారు సంపూర్ణంగా బలపరుస్తూ “హరిజన్” పష్మత్రిక రని ఒక 

వ్యాసం వాళారు. కానీ, అది అచ్చయ్యె సమయంలో, ఆ విధంగా 

(పకాశంగారిని పొగడడం తనకు మంచిది కాదని రాజాజీ చెప్పుకోవడం 

వల్ల, గాంధీగారు దాన్ని ప్రకటించడం మానుకున్నారని అక్కడున్న 

వోరు, అది తెలిసినవారు చెప్పారు. అయితే (ప్రకాశంగారికి మాతం 

ఆయనను బలసరుస్తూ గాంధీగారు ఉత్త రం (వాసి పంపించారు. దాన్ని 

ఏ కారణంచేతో (పకాశంగారు పార్టి మీటింగుళో చదవలేదు. కాని, 

శాసన మండలిలో బద్దెటుకు జవావిస్తూ, గాందీగారి ఉ త్తరం యావత్తూ 

చదివి వినిపించి, తాను అష్టానవర్షానికి వ్యతిరేకంగా తన (త్రోవను ఆ తా 
నొక్కడే పోతున్నాడన్న వాదం ఆధార రహితమని చెప్పారు. 

(పకాశంగారి ఆత్మగౌరవం 

అయితే ఏమి? పార్టీలో ఎదురు పక్షం వారంతా అప్పటికే 

రాజకీయంగా తమకు ప్రకాశ గారిపై గల వె వై ముఖ్యంతోపాటు, (గామ 

స్వరాజ్య ఫరా ఆభ్యుదయ, ఉత్స త్రి (క్రయవిక్రయ సహకార సంఘ 

ఉద్యమములు, (సళ్యక ఖాదీ ఉద్యమము మొదలై న వాటివల్ల వ్య కి 
గతంగా నష్టపడే మధ్యన రులకు సహాయదారులుగా ఉన్న శాసన 

సభ్యుల బలవ _త్తర మైన వె మనస్యతా కలిసి, (ప్రకాశంగారు ముఖ్య 

మంత్రిగా ఉండగూడదన్న నిశ్చయానికి వచ్చేశారు. 

చివరి రోజులలో రావాజీ వర్గంవారికి రెండు మంత్రి పదవులు 

ఇచ్చి మంృతివర్షాన్ని వి _స్పృత పరి 7 సై అది నిలిచి ఉంటుందని, మొదట 

వారికీ మంత్రివర్గంలో స్తాన మిచ్చే ఉద్దేశం ఉండినందువల్ల, ఈ పరి. 

స్టితులలో వారు మంత్రివర్గంలో చేరడానికి ఒప్పకున్నపుడు తప్పకుండా 

త రెండు స్థానాలు ఇస్తామన్నారు. 

పేర్లు అడిగేసరికి మూడు స్థానాలు కావాలన్నారు. సంభ్యా 

బలాన్నిబట్ల్ చూ చై వాదికి మూడు స్థానాలు చాలా హెమ్చు. అయినా 
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సరేనని మూడు స్థానాలు ఇవ్వవోయేసరికి, నాలుగు కావాలని కబురు 

చేశారు. నాలుగు ఇవ్వకపోతే కామరాజ నాడారుగారితో చేయి కలుపుతా 

మన్నారు. (ప్రకాళశంగారు.__ఇటువం టి జేరంలోకి దిగి ముఖ్య మంతి 

పదవి నిలబెట్టుకోవడం ఆత్మగొారవానికి భంగకర మన్నమాట అలా 

ఉంచి, ప్రజారాజ్య తంత (ప్రక్రియకు అపారమైన నష్టం వ స్తుందని 

అందుకు అంగీకరించక, మంత్రివర్ష సతనమొ నేయస్కరమని- దానినే 

అంగీకరించారు. 

అచ్చటా జట ల న్ ఇ + ని అగి బల్ 

వృత్తి విద్యాసంస్థల్లో విద్యార్దులను చేర్చుకొ నె సమస్య 

(పకాశంగారు ముఖ్య మంత్రిగా ఉన్న రోజులలో, వైద్య, 

"ఇంజనీరింగు కళాశాలల్లో విద్యార్దులకు (ప్రవేశం పెద్ద సమస్య అయింది, 

ఉద్యోగాలలో బాహ్మణ, చాహ్మదేతరులకు (ప్రత్యేకంగా స్టానాలు 

కేటాయించిన మై, ఈ రెండు రకాల వృత్తి విద్యల కాలేజీలలోను 

(బాహ్మణులను వారి జనాభా నిష్ప త్తి తికి మించి చేర్చుకో రాదని ఒక 

ఏర్పాటు (పకాశం౦గారు మం తివర్షం అధికారంలోకి వచ్చేనాటికి 

అమలులో ఉంది, 

మంత్రివర్ష పాలన (ప్రారంభమయిన మరి రెండు నెలలకు 

కాలేజీలు శెరవబడతాయి. కాబట్టి, వెంటనే ఈ ఈ సమస్య పై సెకి వచ్చింది. 

విద్యలో ముఖ్య ౦గా సాంకేతిక “విద్యలో కులమువారీ నిష్ప త్త త్తులపై న 

విద్యార్దులకు (సవేశ అవకాశాలు (ప్రభుత్వం పరిమితంచే స్తే, ఆ నిష్ప త్తు తు 

లను అడిగేవారికే రానురాను నష్టం కలుగుతుందనిగాని, దేశంలో గల 

మేధాశ కి ర్ భస్మం అవుతున్నదనిగా ని, ఈ నిష్ప త్తి తి కోరేవారు (గ్రహించ 

లేదు. విద్యార్థుల మేధాశ కీ కికి వారు పరీక్షలలో తెచ్చుకున్న మార్కులు ఒక 

విధమైన (ప్రమాణము, ఆ (సమాజం నూటికి నూరుపాళ్ళు సరి అయిన 

ఫలితం ఇచ్చినా, ఇవ్వకున్నా, దానికి పర్యాయంగా వేరే (ప్రమాణం 

దొరకలేదు. అందుచేత, ప్రకాశంగారు ఈ కాలేజీలలో ఒక పద్దతి 

చెప్పారు. నూటికి యాభి సీటు మొటమొదట. విద్యారుల మార్కుల 
' Qa య యల థి 

ననుసరించి ఇవ్వవలసిందనీ, తక్కిన యాభె సీట్లను అప్పుడు అమ 
(se య 

aap రాజా THT TE 

నలు వాకు న ౨. 
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లులో ఉన్న కులమువారీ నిష్ప త్తి ప్రకారము ఇవ్వవలసిందనీ కేబినెట్ 

ముందు తీర్మానం (పతిసావెంచారు. అముతే, కేబినెట్లో మంతులు 

నూటికి ఇరవై చో మార్కు లనుబట్ట యివ్వవలసిందనీ, మిగిలిన 

చోట్లు కులము వారీ "నిప్ప త్తి త్రి ప్రకారము ఇదివరకు లాగానే ఇవ్యవల 

సిందసీ తీర్మానించారు. 

న్యాయ, కార్యనిర్వాహక ఇ శాఖల విభజన 

(ప్రభుత్వాలు, తమ పలుకుబడిని నిలబెట్టుకొనేందుకు, లా అంగ్ 

ఆర్ష ర్తో సంబంధించిన ఆనేక విషయాలను, న్యాయస్థానాలకు వదలక, 

తమ చెప్పు చేతలలో ఉన్న మాజిస్టైట దేతులలో ఉంచడం 
మామూలు. అందుచేత, కాంగసువారు దాదాప్ప నలభై, యాభై ఏండ్ల 

నుంచి ఎగ్గిక్యూటివ్ నుంచి జ్యూడిషియరీని (ప్రభుత్వ కార్యనిర్వాహకళాఖ 

నుంచి న్యాయశాఖను) సంపూర్ణంగా విడదియవలసిందని కోరుతూ 

నచ్చారు. 

రాజాజీ మంత్రివర్శంలో 29.338 న ఈ (ప్రశ్న ఉదయించి 

నపుడు, “ఈ సమస్య సరిష్క_రించడానికి ఆర్థిక సంబంధ మైనవీ, పరి 

పాలనా సంబంధ మెనవీ అయిన అనేక మైన కొత్త త్ర సమస్యలు ఉద 

విసాయి గనుక, ఏీటిని విడదీయాలని - అసెంబ్లీలో (ప్రతిపాదించిన 

తీర్మానాన్ని (ప్రసఘుక్వం తిరస్కరిస్తున్నది” అనీ కాబినెట్ తీర్మానం 

(వాయించారు, 

కానీ పకాశంగారు. [946 లో ముఖ్యమంత్రి కాగానే, 

భాష్యంతో చెప్పి, కుట్టి కృష్ణమేనోన్ అనే న్యాయవాది అధ్యక్షతను 

ఏర్పరచిన ఉపసంఘం సలహా (ప్రకారం కాంగెసువారి చిరకాల 

వాంఛను తీర్చి, ఆ విభజనను ఏమీ ఆర్భాటం లేకుండా అమలులోకి 

తెచ్చారు. 

(పకాశంగారి దృథ చిత్తత 

పార్టీలో ఉన్న తను ఎదురు. సక్షంవారు చేస్తున్న (ప్రచార 
మెంత ముమ్మరంగా ఉన్నా, (పకాశంగారు కొంత సమత, సహన 
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భావాలను (ప్రదర్శించేవారు. 1017 మార్చిలో, పార్టీలో ఆయనకు ఎదురు 
పక్షంలో ఉన్న మూడు వర్షాలవారూ ఏకమయ్యారనీ, ఆయనమీద 

విశ్వాసరాహిత్య తీర్మానం. (పతిపాదిసార సీ పతికలలో వా ర్ల పడగా, 

శాసన నభలో (ప్రతిపత్షంవారు అ (ప్రశ్న లేవదీశారు. 

ఆ విషయంపై మాట్లాడుతూ (పకాశంగారు ఇలా అన్నారు: 

“మాలో మాకు భేదాలున్నాయని మీరంతా అంటున్నారు. 

నేను ఒక మాట చెబుకాను వినండి. ఈ కాం|గెసుసారీకి తన 

పని ఎలాగు చేసుకోవాలో తెలుసు. భేదాలు. ఒకప్పుడు 
ఉంటాయి. ఒకప్పుడు అన అపమార్షం రూడా పట్టవచ్చు. కానీ, 

అధ్యక్ష! నే నొకటి మనవి చే స్తున్నాను. ముఖ్యమైన విషయా 

లపై మా పార్టీలో భవాభి ప్రాయాలు లేవు. ఈ నుం త్రివర్లం 

ఎన్నాళ్ళుంటుందని, (పతివక్షంవా రెవరో అడిగారు. ఇప్పుడిక్ళ_డ 

ఉన్న మం(తులు రేప్ప లేకపోయినా, రేపు వచ్చేవారూ కొంగను 

వారేగాని ఇంకొకరు కారు. మాకు భేదాలు లేవని చెప్పాను. 
అందుచేత రేపు వారు కూడా ఇప్పుడు నడిపి స్తున్న విధానా 
లనే నడిపినారు.” 

(పకౌశంగారు ఈ మాటలు గాందీగారు తమ స్కీములను 

ఆమోదించి, (ప్రశంసించారన్న ధైర్యంతో చెప్పగలిగి ఉంటారు. కానీ, 
పార్టీలో తమ కెదురుగా ఉన్నవారు తమ్ము కాదన్నపుడు గాంధీగారు 

మం మాట్లాడరన్న సంగతి ఊహించుకోలేకపోయారు. నా వంటి 

వాళ్ళము కూడా అది ఊపాంచ లేక పోయాము 

(సకాశంగారు ఇంకా ఇలా అన్నారు : 

“నేను ఈ (పజారంగంలో 26 సంవత్సరాల గా పని 

చేస్తూ వస్తున్నాను. ఈ శాసన సభలో (ప్రధాన మంత్రిగా 

కూర్చుండడ మే (ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకొని పబ్లిక్ రంగంలో 

నేనా పని చేయలేదు. (ప్రజాసేవకుడిగానే నేను పరిపాలన 

ము. సాగి స్తున్నాను, నన్నిక్కడికి పంపించిన (ప్రజలకు నేను ఎలా 
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రాజునాతాను? మినిస్టర్ అన్న ఇంగ్లీషు [క్రియకు “(ప్రజలకు 

కావలసిన అవసరాలు తీర్చు’ అని అర్థము. అది తీర్చేవాడు 

మినిస్టరు. మినిస్ట రు (పజల్లకు సేవకుడు. ఆ 'సేవాధర్మం సరిగా 

నిర్వహించకపోతే, మినిస్టర్లు అవతలికి పోవలసిఉంటుంది. అటు 

వంటి సేవ చేసే సమయంలో మాలో మా కేవై నా భేదాభి 

(బొయాలు వసే వాటిని సర్దుకొనె సమృద్ది మాలోనే ఉదయిం 

చాలీ. కాని, ఈ భేనాల దుష్ప్రభావం పరిపాలనమీద పడ 

కూడదు *” 

ఈ సందర్భంలో గాంధీగారు, (ప్రకాశంగారికీ (వ్రాసిన ఉత్తరం, 
జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవాలి. అది యిది : 

“కేం దప్రభుత్యంవారు మీక్కు మీ (ప్రభుత్వం మరకదునృు. 

తప్పక తీసుకోవాలి అవి (వాసిన ఉత్తరం. మీ మీద సవాలు, 

చరా (రాట్నం) మీద చెసిన సవాలు, నోరూ వాయీలేని చెన్న 

రాష్ట్ర (పజలపె చేసిన సవాలు, (ప్రజలు మీ పక్షమే ఉన్నారని 

నేను ఖాన స్తున్నాను. అందుచేత 'కెం్యద్మపభు భుత్వంవారు చేసిన 

సవాలును మీరు అంగీకరించండి. (అంతే, మర కదుళ్ళను 

తిరస్క_రించమని భావము, ) చెన్నరాష్ట్ర (పజల ఈ కేగాక, భారతీయ 

మానవ లోకమంతటికీ మీరు ఉపకారం చేసిన వారవుతారు.” 

గాంధీగారు తమ స్కీముల విషయమై ఇంత గట్టిగా 

ప్రాయడంచేతనే, తాము లేకున్నా తమ స్కీములు నడుసాయని 
(ప్రకాశంగారు భావించారు. 

మొదట్లో ఫిర్కా అభివృద్ది ఉద్యమం పెద్దదే మోనని గాంధిగారు 
అభ్మిపాయ పడ్డారు. అయితే, (పేకాశంగారు ఇరవై ముదు ఫిర్కాలలో 

పని సాగించడం ఒక పెద్ద కష్టం కాదన్నారు. గాందీగారు తృప్తి 

పొందారు. తనకు స్కీములు వివరించి చెప్పడానికి వచ్చిన అధికారి 

(టి. రాఘవరావుగార్సితో, గాంధీగారు, “(ప్రకాశంగారి స్కీము అంతా 

ఇదివరకు ఎవరూ అమలుపరచడానికి పూనుకోలేదు. చెన్నరాష్ట్రిం ఈ 
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(పణాళికను సాధించి జయం పొందితే, భారతదేశమంతా దాన్ని 

సాధించి జయం బ్ పొందగలిగిందన్న మాపి, తమపై న వ్యతి రేక భావం 

నాకు లేదని |ప్రకాశంగారికో చెప్పు” అన్నారు. 

ఈ విషయాలు ఇలా ఉంచి, మరొక విషయంలోకి వెళదాము, 

1047 మొదేే పబ్లిక్ సేఫీ ఆక్స్ పాసు చేయవలసివచ్చింది, దీని 

నమూనా కేందంనుంచి వచ్చంది. బిల్లు (ప్రవేశ పెక్టైముందు ఎవరి 

నైనా ఒకరిని డిటెన్షన్ (కోర్టులో విచారణ జరపకుండా నిర్బంధములో 
ఉంచినట్టయితే, న్యాయా “న్యాయాల పరిశీలన కై సలహా సంఘం 

(ఎడ (జరీ క కౌన్సిల్) ఏర్పాటు చేయడానికి. ఈ బిల్లులో ఒక న సెక్షన్ 

కలిపి (ప్రవేశ పెట్టడం జరిగింది. ఈ విధంగా సలహా సంఘానికి ఏర్పాట్లు 

(పపథమంగా చెన్నరాష్ట్రంలో నే జరిగాయి. విదేశీయుల పరిపాలనలో 

జె జై ళ్ళలో మగ్గిన కాంగైెసువాదులకు, ఇటువంటి శాసనం గొంతుకలో 
పచ్చి వెలగకొయ వంటిది. సెపైంబరులో పదవి స్వీకారం చేసిన కేంద్ర 
మంత్రివర్గంలో పోమ్శాభామాత్యులై న సర్దాల్ వల్ల భభాయ్ పులు 

గారు ఈ బిల్లు నమూనా ప పంపిస్తూ, చెన్నరాష్ట్ర (ప్రభుత్వ ముఖ్యమం త్రి 

అయిన (ప్రకాశంగారికి ఒక ఉత్తరం (వ్రాశారు. దాని సారాంశం ఇది: 

“రాజ్యపరిపాలన స్వీకరించినవా రికి అనధికారంగా పూర్వం 

వారు చెప్పిన సూత్రాలు కొన్ని, పరిపాలనా సమయంలో వ ర్తించవు. 
ఆధికారంలో ఉన్నపుడు సంఘ రక్షణ, ఆత్మరక్షణ చేసుకోవలసిన 
అగత్యం (ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది. (ప్రభుత్వాన్ని పడ(దోయదలచుకొన్న 

వారు, సంవిధానమందు (కాన్సిట్యూషన్ లో) చెప్పిన (ప్రజాతం|త్రానికి 
(డెమొక్రాటిక్ (పా సెస్కు విరుద్ధంగా (ప్రవ రీ రీంచినప్పడు (ప్రజాతంత్ర 

(ప్రాతిపదికపై పన నిర్మితములై న" శాసనాలు వారి (ప్రవర్త రనను లొంగ 
డీయడానికి స సరిపోవు, సంపిధానానికి వ్యతి రేకంగా వెళ్ళేవారు అమలులో 

ఉన్న శాసనాలు చదువుకున్నవారే అయి4ంటారు, పట్టుబడకుండా 

నంవిధాన వ్యతిరేక మైన (అన్ కాన్ స్టిట్యూషనల్ ) పద్దతులు అవలం 

వించినపుడు, వెంటనే వారిని అదుపులోకి శేవలసిఉంటుంది. అయితే, 

వారి స్వెచ్చ కూడా (ప్రధానంగా సంరక్షించవలసిన హరక్కే. కౌబటి, 
_ యు 
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న్యాయవిరుద్దం కానిసద్దతిలో పోవడం (పతి (ప్రభుత్వానికీ అత్యవ 

సరము.” 

దేశ పరిస్థితులే ఇటువంటి శాసనాలకు మూలకారణము. 

కాం(గను కానన సభ్యుల ప్చ్ సమావేశంలో తర్ణన భర్జన కొంత 

జరిగిన తర్వాత, సాపేలుగారి “ 4 _తరాన్ని (ప్రకాశంగారు దివి విని 

పించగా అందరూ బిల్లును ఆమోదించారు. శాసన సభలో, (ప్రతిపక్షులు 

సం(ప్రదాయానుసారం అభ్యంతరాలు చెప్పినా, మొత్తంమీద ఆ బిల్లు 

నిరాటంకంగా నే ఆమోదింసబడింది. 

రాజాజీ హాలు 

ఫోర్డు సెంట్ జార్జిలో శాసన సభ జరుపుకునేందుకు, 1919 లో 

గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆక్టు ఆమోదమయిన తరువాత, ఒక 

హాలు నిర్మించారు. కాని, అది విస్సుతమైన అప్పటి శాసన సభను 

జరపడానికి ఎంత మ్మాతమూ చాలదు. అది అలా ఉండగా, అప్పటికి 

శాసన సభ్యులకు సరి అయిన వసతి గృహాలు లేవు. 

నగరంలో మౌంటురోడ్డు నానుకొని గవర్నరుగారి బంగళా 
ఆవరణ ఉండేది. 

యుద్ధానంతరం గవర్నరు ఆ బంగళాలో నివసించేవారు కారు, 

చెన్నపట్నానికి ఎ ఏమిద్హి తొమ్మిది మైళ్ళ దూరంలో ఉండే గిండీలో 

నివసించేవారు. 

ఇక్కడ గవర్నరు బంగళాను ఆనుకొని. విందులు జరుపు 

కొనేందుకు పెద్ద పెద్ద _స్టంభాలతో ఒక (ప్రత్యేక మైన భవనం ఉండేది. 
శాసన సభ సెనేటు హల్లో జరుగుతున్నపుడు శానన మండలి సమా 
వేశాలు ఈ విందుల భవనంలో జరుగతూండేవి. గవర్నరు ఆవరణ 

మొ తం నూట పది ఎకరాలు ఉండేది. యుద్ధకాలంలో గవర్నరుకు 

దగ్గరగా ఉండవలసిన ఒకరిద్దరికి కూడా చిన్న భవనాలు ఆ ఆవరణ 

లోనే నిర్మింపబడ్డాయి. 

ఈ భవనంతో సహా, గవర్నరుగారు తన మౌంటురోడ్డు భవ 
నము, ఆవరణ (ప్రభుత్వ (పయోజనాలకని (పభుత్వానికి అప్పజెస్పాలని, 
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గవర్నరును రాజాజీ తాము ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నపుడు కోరారు. ఆ 

కోరిక _పెలు రూపంలో గవర్నరు దగ్గరికి వెళ్ళింది. గవర్నరు. దాని 
పైన, “నన్దన ఈ భవనము, ఆవరణ ఏది (ప్రభుత్వానికి అప్పగింప 

దలచుకోలేదు. దీనికింత ఫేలు ఎందుకు పెంచారు?” అని (వ్రాశారు, 
దాంకో అ (౩ పస క్రి అప్పుడే. వదలుకున్నారు. 

ఎనిమిది, తొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత, (పకాశంగారు 
ముఖ్యమం(తి అయినపుడు, అప్పటి గవర్నరు “నె నె "గారితో అ ఆవరణ 

ఆంతా (ప్రభుత్వానికి అప్పజెప్పవలసిందని చెప్పారు, ఆ రోజున గవ 
ర్నరుగారికి. పకాశంగారు, వారితోబాటుగా నేను ఫోర్డులోని సచి 
వాలయం, శాసన నభ ఎంత ఇరుకుగా ఉన్నవో చూపించి, మౌంటు 
రోడు భవనంలోకి వెళ్లాము, గవర్నరుకు బంగళా అన్ని అంతస్తులు 

చూపించాము. 

విందుల హాలు ప్రస్తుతం గవర్నరుగారికి ఏమీ ఉపయోగం 
లేకుండా ఉన్నదనీ, (ప్రభుత్వానికి అనేక విధాలుగా ఉపయోగకరం అవు 
తుందనీ చూపించాము. ఇంతేగాక, శానన సభ్యుల వసతి సౌకర్యాలకు ' 
గల ఇబ్బందులను గూడా చెప్పాము. ఆయన ఆగోచిందుకొనడానికి 
రెండు, మూడు రోజులు వ్యవధి కోరారు. 

తరువాత ఆయన, “వాడుకొనేందుకై తే ఇస్తాము, మీ (ప్రభు 
_ త్వపు ఆ ప్తి డ్రీందకు ఎందుకు ఇవ్వాలని జక ప్న లేవదీశారు, 

అప్పుడు, “ఆ విధంగా మేము వాడుకొంసే నురమ్మ తులు వగయిరా 
ఖర్చులు గవర్నరు అకౌంటులో నే పెట్టుకొ ంటారా?'”అని (ప్నించాము. 
“వాడుక మీది, ఖర్చు నాది _ ఎలా కుదురుతుంది?” అని ' ఆయన 
(్రట్టంచారు. 

హక్కు_ గవర్నరు దయితే ప్రభుత్వంవారు మరమ్మ త్తుల 
_కెందు కంత ఖర్చుపెట్టాలి? అందులో (కొత్త భవనాలు కట్టుకోవచ్చా, 

+. కూడదా? ఇంతకూ గిండీలో ఉండే గవర్నరుగారు పది మైళ్ళు దూరాన, 
స తనకు వాడుకకు అక్కరకురాని మౌంటురోడ్డు భవనం పై ఎందుకు 
తరు 7 పెట్టాలి? అపుడు, గవర్నరు కిచ్చే అలాట్ మెంటు - ఈ ఖర్చులు 

లలల ద నడా దు వాను నానా నా. సాల 
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భరించడానికి సరిపోతుండా? ఇత్యాది అనేక (ప్రశ్నలు అనవసరంగా 

లేసాయనీ, ఇంతకూ గవర్నరు నివసించే బంగళాలు, భవనాలు పాత 

పద్దతి ప్రకారం గవర్నరు "పేరిట ఉన్నా, అవికూడా చెన్నరాష్ట్రపొరులు 

సన్నుల మూలంగా ఇచ్చిన డబ్బుతో కొనబడిన వే అనీ, మోంటురోడ్డు 

ఆవరణ కొనినప్పటి లెక్కలు మొదలై నవి ఆయనకు ఒక రెండుగంటలు 

. (ప్రకాశంగారు ముఖాముఖి చర్చలో తెలియజేశారు, 

ఆయన మరల, నిర్ణయించుకో వడానికి మరికొంత వ్యవధి 

అడిగారు, 

ఆ తర్వాత, మరొకమారు ఈ విషయం ఒక పావు గంటసేపు 

మాటాడిన తర్వాత, మౌంటురోడ్డులోని గవర్నరు బంగళా, యావ 
దాసీ (పభుత్వంపేర నమోదు చేయడానికి ఆర్షరు జారీ అయింది, 

ఇది జరిగిన కొంత కాలానికి ప్రకాశంగారి (పభుత్వం పడి 

పోయింది. తర్వాతి (ప్రభుత్యంవారు ఈ ఆస్తి నంతటినీ (ప్రభుత్య 

పరంగా [వాయించిన (ప్రకాళంగారి విషయం మరిచిపోయి, (ప్రయ 
త్నించి విఫణులై. న రాజాజీ పేరిట ఆ విందుల హాలుకు “రాజాజీ హాలు” 

అని నామకరణం ' చేశారు. 

ఆ పేరుతోనే అది యిప్పటికీ ఉన్నది. 

విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యకు స్కాలర్ షిప్పులు 

(పకాశంగారి (పభుత్వం ఏర్పాటయిన కొద్ది రోజులకు ఒక 

ఫైలు వచ్చింది. సట్టభ(ద్రతానంతర ఉన్నత విద్యా |క్షణకై (పభుత్వం 

వారిచ్చే వేతనాలపై న, నూట నలభై మందిని విదేశాలకు - పంపడానికి 

కేం ద ప్రభుత్వం వారి ప్రతిపాదన అందులో ఉన్నది. రెండు వందల 

పైగా విద్యార్థుల "పేర్లు, వారి అర్హ తలు (వ్రాసి అందులో (ప్రభుత్వానికి 

తోచిన నూట నలభై. 'మంది "షేర్ల "*భాయం చేయాలి. 
మామూలు | (పకారం సచివాలయంవారు, వారికి తోచిన నూచ 

నలు చేశారు. అటువంటి వాటిలో సాధారణంగా మంత్రులు వ్య క్రి 

[గ ఠా సంఖ్య నాకు నదిగా జ్ఞాపకం ఉఆందక వోవచ్చును. 
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గతంగా జోక్యం కల్పించుకోరు. (పకాశంగారి సంఠకం కోసం ఆ 

పైలు అంది స్తున్నప్పుడు రెండు మూడు కాగితాలు అటూ ఇటూ తిస్ప 

డంలో వి మంతి (వ్రాసిన మినిటు (మైలుమీద మంతులు 

వాసే అభిపాయం లేక నిర్ణయము) కోంటబడింఏ. అందులో ఒక 

పం కి కయ కొటినటుగా "బసయి ఉంది. అవి__ోనెంబరు _ పేరు 

గల అభ్యర్థి " బాహ్మణుడు. అతని "పీరు తీనివేయుడి. ఈ నెంబరుగల 

ఆసామి పేరు ఇక్కడ కలపండి,” అని, 

జస్టిస్పార్టీ మంత్రి అయినా బహుశ$ అలా (వాసి ఉండడు. 

ఎందు కిలా వ్రాశాడని పై ఇెలులో ఆ పేర్లుగల విద్యార్దుల అర్హతలు 

చూశాము, 

తిసి వేయవలసిందనే నూచనగల అభ్యర్థి ఆం(ధా యూనివర్శిటీ 

నుంచి ఆనర్భు ఫస్ట్ క్లాస్లో పాసయిన విద్యార్ది. రెండవ అభ్యర్థి దక్షిణ 

జిల్లాలలోంచి మూడవ క్లాసులో పాసయివచ్చిన విద్యార్థి. (పకాశంగారు 

విద్యామం త్రిగారి సూచన కూడదని, తిరిగి సచివాలయం వారు చెప్పిన 

. నూచననే సమర్షించారు. 

కార్య నిబంధనల |పకారం ఈ మైలు విద్యామం|తికి వెళ్ళింది. 

అస్పటికి ఆయన వివేకం తెచ్చుకొని, (ప్రకాశంగారు చెప్పిన దానికి 
ఒప్పుకొని సంతకం పెపశాడు. ఆ మంతే మెడికల్, ఇంజనీఏంగు 

కాలేజీలలో మార్కుల (| "సకారంగా నూటికి యాభై. స్టలాలు ఉంచాలని 

చెబితే కాదని, కులము పారీగా ఉండాలని వాదించిన వ్యకి కి, 

వానియ౦బాడి అ రులు 

ఒక రోజు తెల్లవారు జామున మూడు గంటలప్పుడు, (ప్రతిపక్ష 

నాయకుడై. న ఇస్మాయిల్ సాహేబుగార్హు మరి కొంతమంది ముసి సిం, 

సోదరులూ కలిసినచ్చి, (పకొశంగారిని నిద్రనుంచి లేపారు. వార్ _ 

వానియందబాడిలో హిందువులకు, ముస్తింలకు తగాదా వచ్చి, ముస్తి౦ల 

.. తోళ్ళ కర్మాగారాలు, గొడౌనులు తగుల పెట్టారని చెప్పి, అగ్నిజ్వాలలు 

రాత్రి మొదలు అప్పటి దాకా ఆకౌశం ఎత్తున లే స్తున్నాయనీ, కనుక 
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(పకాశంగారు ఇన్ సె స్పెక్షర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్కు ఫోన్చేసి వానియం 

బాడీ మనస్స లకు తక్షణ రక్షణకు ఏర్పాట్లుచేయించవలెనని (వార్థించారు. 

(పకాశంగారు, “ఇస్మాయిల్ సాహాబుగారు! మీరు (ప్రతిపక్ష 

నాయకులు, నేను ముఖ్య మంత్రిని. ఈ పని మన ఇద్దరిదీ, మనము 

వేనిదే పోలీస్ ఇన్ స్పెక్షర్ జనరల్ ఏమి చేయగలడు? షెంటనే మనం 

ఇక్క- డనుంచే బయలుదేరుదాము" అని వారితో చెప్పే, వెంటనే కారు 

లోకి దూకారు. తాము అక్కడికి బయలుదేరి వెళుతున్నట్టుగా ఇన్ స్పె 

కర్ జనరలుకు ఫోను చేయించారు. 

వారిద్దరు వానియంబాడి చేరుకునేసరికి, పట్టపగలు సూర్య 
కాంతిలా పొగలు కమ్ముకుంటున్న ఎటని అగి జ్వాలలు ఎతుగా 

లేస్తూనే ఉన్నాయి, ర య ల మ 2 - 

ఆ సాయంకాలం లోపున అక్క_డ శాంత పరిస్థితులు కల్పించి, 

రాతికి మళ్ళీ (పకాశంగారు చెన్నపట్నం తిరిగి వచ్చారు. 

ఇటువంటి సాహనం ఆయన కుండడంచేతే, తర్వాత ఆయనపై 
విశ్వాస రాహిత్య తీర్మానం వచ్చినప్పుడూ, ఆ తర్వాత _పకాశంగారు 

తమ్ము పదవిలోంచి దించివేసిన మంతు)లపై అధికార దుర్వినియోగం 
చేసిన నేరాలపై చర్చ జరిగినపుడూ ముస్తం సభ్యుల _ సానుభూతి 

సంపూర్ణంగా (ప్రకాశంగారి పైనే ఉండేది. 

డాక్టర్ బి. విశ్వనాఖ 

డాక్టర్ బి, విశ్వనాథ్, డైరక్టర్ ఆఫ్ అ(గికల్చర్గా ఉండె 

వారు. ఆయన విజయనగర "వా స్తవ్యుడు. ఇక్కడ పరీక్షలలో 

డి త్రీర్గుడయ్యె అవకాశాలు లేనందున, విదేశాలకు వెళ్ళి, వ్యవసాయ 

సంబంధమైన పెద్ద డిగీలు పొంది, ఢిల్లి లోని పూసా వ్యావసాయిక 

మహా సంస్థకు పేద్ద అయ్యాడు. ఆ తర్వాత, యుద్ద సమయంలో 

భోర్ కమిటీ అనే సంఘంలో దేశపు ఆహార, ఆరోగ్య విషయమై 

బాగా పరిళోధించినవాడు. 

అంత 'పెద్ద అర్హ తలుగల వానిని మన రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ 
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శాఖకు పెదగా చేసె మనకు లాభిస్తుందని _ (ప్రభుత్యం ఆయనతో 

కొన్ని షరతులు కుదుర్చుకొని, డై రక్షర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్గా నియ 
మించింది. కృష్ణ, గోదావరి డెల్లాల భూనారం విషయంగాను, తంజా 
వూరు డెలా భూసారం గురించీ చాలా పరిశోధనలు చేసి, నివేదికలు 
సమర్పించిన ఉద్యోగి ఆయన, - 

అప్పటి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి. రాజపాళయానికి చెందిన టి. 
ఎస్. కుమార న్వామిరాజా, తరువాత (పకాశంగారి మంత్రివర్గ పతన 
కారకులలో ఒకడు. ఆ తరువాత (పకాశంగారిని పడ ద్రోసిన రామ 
స్వామి రెడ్డగారిని పడదోసి, 1949 లో తానే ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు, 

ఆ తరువాత 1950 లో ఒరిస్సా గవర్నర్గా ఉన్నాడు. 

అప్పటి వ్యవసాయ కార్యదర్శి సుందరం అనే ఐ. సి. ఎస్. 
ఉద్యోగి. 

కుమార న్య్వామిరాజాగారు, చాలా చీటీలను ఉద్యోగుల సియా 

మకం, బడిలీలు, ప్రమోషన్ల విషయంగా (ప్రతిరోజూ డాక్టర్ విశ్వనాథ్ 
గారికి పంపిస్తూ ఉండేవాడు. అది మొదట్లో మా కెవరికీ కెలియదు. 

వకాశంగారి గదిలోకి విశ్వనాథ్గారు చనువుగా వెళ్ళడము, 
రావడము నుందరంగారు కనిపెట్టి కోపం తెచ్చుకుంటూండేవారు. 

కుమార స్వామిరాజావారు పంపించిన సిఫారనులలో కొన్ని 
మాత్రమే డాక్టర్ విశ్వనాథ్ గారు కార్యరూపంలో పెట్టగలిగేవారు. 
హెచ్చు భాగం “త్రోసి చేయడంవల్ల కుమారస్వామి రాజాకు కూడా 
విశ్వనాథ్ గారిపె ఆగహం పెరుగుతూ వచ్చింది. 

ఈ అన్ని కారణాలు కలిపి. ఒక రోజున ఏదో చిల్లర కార 
ణాలుగల ఒక. ఆరోపణ డాక్టర్ విశ్వనాథ్ గారిపై చేస్తి ఆయనను 
డిస్మిస్ చేయవలసిందని సుందరంగారి నోటుపె పెన, కుమారస్వామి 

రాజాగారు అంగీకార సూచకంగా సంతకం పెటారు. 
ళు 

ఆ ప్రైలు (పకాశంగారికి వచ్చింది. 

అంతకు కొంచెం ముందుగానే ఈ వానన తగిలి, డాక్టర్ విశ్వ 
- నాథ్గారు. తనకు కుమారస్వామి రాజాగారు పంపిన సిఫారను చీటీలు 
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ఒక వందదాకా తెచ్చి, వాటిలో పదో పదిహేనో తప్ప తక్కినవి 

అంగీకరించక పోవడంవల్ల తన కా ఇబ్బంది కలుగుళున్నదనీ, 

ఢిల్లీలో అంతకన్నా పెద్ద ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు ఇటువంటి ఇబ్బం 

దులు రాలేదనీ, తానీ ఉద్యోగం వదలుకుంటాననీ చెప్పడానికి _పకాశం 

గారి దగరికి వచ్చాడు, ' 

'ఇంతట్లో నుందరంగారినుంచి ఆయనను డిస్మిస్ చేయాలని 

సెలు మీద పైలు వచ్చింది. ఐ ఫె లులోను రెండు, మూడు కాగితాల 

కంచె ఎక్కువ ఉండేవి కావు. వారే నేరారోపణ చేయడము, వారే 

తీర్పు చెప్పి వేయడము___అంతమా.త మే అందులోని విషయము, 

ఈ వ్యవహారం (క్రమబద్దం కానందున, విషాద సరిణామాలకు 

దారి తీయకుండా ఆపివేయడానికి వీలై నది. 

పార్హమెంటరి సెకటరీలు 

1937 లో మంత్రివర్గం ఎర్చడినపుడు, ఇంగ్ల ండులో వలెనే 

ఇక్కడా పార్ల మెంటరీ సెక్రటరీల పద్దతి (ప్రవేళ పెట్టడం జరిగింది. 
పరిపాలనలో ' వీరికి భాగం కల్పించాలని" (పకాళంగారి ఉదేశము, కానీ, 
పై ఉద్యో గులుగా ఉన్న ఐ. పి. ఎస్, వారు దీనికి సంపూర్ణంగా వ్యతి 

రేకులు. వారి అభిప్రాయ (ప్రకారంగా మంత్రులు ఒక రోజు ఉండి, 
మరొక రోజు వెళ్ళేవారు గనుకా తాము ముపై ఏండ్ల బట్టి ఉద్యోగంలో 

ఉండడంవల్ల (ప్రభుత్వపు పోకడలు పూర్యాపకాలు తెలియగలవు 

గనుకా, మంతులు వ్యవధిలేక చూడలేని కాగితాలను తామే చూసి, 
ప్రభుత్వమే ఆర్దరు జారీ చేసినట్టు చేసే హష్క తమకు ఉండాలి. 

ఈ అభ్నిపాయ్మ ప్రకారంగా నూటికి 75 "పె పై శ్ళకుపె గా మం(తు 

లకు సంబంధం లేకుండా ఆర్డర్లు జారీ చేసే “పద్దతిలో పరిపాలన 
సాగుతూండేది, (ప్రజారాజ్య సూ (తానికి ఎన్నికైన మంత్రులు (ప్రభుత్వ 
పకాన నిర్ణయం తీసుకొని, ఆర్డర్లు జారీ చే స్తున్నారని (ప్రజలు అను 
కొనేహిరు. వాది అభిప్రాయానికి "ఈ అలవాటు వ్యతిరేక మైనది. ఇటు 

వంటి అలవాటు నున నచివాలయాలకు ఇంగ ండునుంచి దిగుమతి 
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అయింది. ఈ పద్ధతి తస్పు అని చెప్పడానికి నే నొక ఉదాహరణ 

చూపించాను. 

పీనల్ కోడ్ (ప్రకారం ప్రభుత్వపకాన కొన్ని (ప్రాసిక్యూషన్లు 

(అనగా, మేజి సేటు కోర్టులలో దోషులపై చర్యలు) తీసుకొనే ముందు, 

(పభుత్వంవారి శాంక్షను కావాలని ఆదెశింసబడి ఉన్నది. (పడా పభుత్వ 

మనే నూత్రం అమలులోకి రాకపోయినా, 1914 లో, (పకాశంగారు 

(పాకీసు చేసున్న రోజులలో, వరదరాజులు నాయుడుగార నే వారిపెన 
యట — 

a 

రాజ[దోహం చేశారనే నేరం ఆరోపింపబడి, మేజిస్రైటు కోరులో 
. 

. లు 

చర్య ఆరంభమయింది, 

విచారణ సమయంలో, (పదుత్వం__-అనగా ఎగ్జిక్యూటివ్ . 

క్రిస్సిలర్ వరకు పెలు వెళ్ళకుండానే, కార్యదర్శి సంతకం౦ంపైన చర్య 

ఆరంభమెనటు, కార్యదర్శి కోర్టులో దాఖలు చేసిన ఒక ఎఫిడ విట్టువల్ల 
యా ధు 

na) 

బయట పడింది. ఈ విషయమై అప్పీలు వింటున్నప్పుడు "హెకోర్తు 
న్ు రు 

ar డె (1 చడ న 

వారు (ప్రభుత్వం అని చెప్పినచోట కార్యదర్శి ఎగ్గిక్యూడఐ కొన్సిలరు 

(ప్రమేయం లేకుండా ఏ ఆర్బరు జారీ చేయలేడనీ, అటువంటి ఆర్డరు 

చెల్లదనీ తీర్పు చెప్పారు. 

అటువంటి పరిస్తితులలో, (పజా ప్రభుత్య సూత్రం అమలు 

పరిచే మనదేశంలో మం|తిదో, పార్ల మెంటకి సెక్రజరీదో అయినా 

అనుమతి లేకుండా_కార్యదర్శులు ఆర్డర్లు పాస్ చేయజాలరనీ, మంత్రు 

లకు వ్యవధి లేనప్పుడు ఏ ఆర్హరు పాస్ చేయాలో, పార్ల మెంటం "సెక 

టరీల ఎరుకపై గాని, అ మతిపై గాని కార్యదర్శులు వ్యవహరించాలనీ 

చెప్పిన అధి పాయంతో _పకాళంగారు సంపూర్ణంగా ఏకీభవించారు. 

దానిపి, ఇ. సి, ఎస్, ఉద్యోగులందరూ కలిసి, పార్ల మెంటరీ 

సెక్రటరీ అనే అతనికి పెలులో విషయం మాట అటుంచి, అనలు 

సెలు ముటుకొనడానికే హక్కు_ ఉండకూడదని వాదించారు. అసలు, 

కార్యదర్శులకు ఆర్డన్గు పాస్ చేసే హక్కు ఏ శాసన పూర్వకంగాను 

సంక్రమించలేదు. అయినా, రాజాజీ (ప్రకాశంగారికో ఏకీభవించలేదు. 

కాని, 1946 లో (పకాశంగారు ముఖ్యమంత్రి అమునపుడు, పొర్ష 

న 

య. 
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మెంటరీ "స్మెక్రటరీలకు ఆ హక్కును మం, త్రివర్లంచేసే కార్యనిబంధన 

లకు లోబడి సం(కమింపచేస్తారని అనుకున్నాము. అయితే ఆ సమ 

యంలో శొంఠి రామమూర్తిగారు (ఐ.సి.ఎస్) ముఖ్య కార్యదర్శిగా 

ఉండేవారు. ఆయన (ప్రజాహితై క జీవి. న్యాయబుద్ది, విజ్ఞానము కల 

వాడే అయినా, ఇంగ్లీషు ఐ.సి.ఎస్. ఉద్యోగులకన్నా హెచ్చుగా ఐసి. 

ఎస్. తత్త్వం ఆయనలో ఉండేది. 

ఈ సమయంలో నేను, (పకౌకంగారికి ఇంగండురో జరిగిన 

ఒక ఉదంతం చెప్పాను. - 

(పపంచ యుద్దమస్సుడు దేశ సంరక్షణ నిబంధనల (కింద 

(పభుత్వం, ఏవ్యక్తి కనే నా దేశరక్షణకు (పతికూలుడుగా ఉన్నాడని 

భావించితే, ఏ విచారణా = లేకుండా కారాగృహంలో ఉంచవచ్చుననే నిబం 

ధన ఉండేది. 

ప్రభుత్వం (అనగా మంతి ప్రమేయం లేకుండానే ఒక 

వ్య కిని కారాగృహంలో ఉంచడానికి ఒక కార్యదర్శి ఆడి జారీ చేశాడు. 

ఆ వ్యకి కి ఇది అక౦మమని హై మౌకోరులో రిట్ ఇవ్వవలసిందని పిటీషన్ 

దాఖలు చేసుకొన్నాడు, క్ కోరువారు. ప౦భుత్వం, మంతి అన్నచోట 

కార్యదర్శి మంతి) ప్రమేయం. లేక ఎన్నడూ ఆర్డర్ పాస్ చేయ 

లేడని తీర్పు ఇచ్చారు. * 

1946 లో ఐ.పి.ఎస్. ఉద్యోగుల అభ్యంతర మే కాక, లోగడ 

1938 లో పార్ల మెంటరీ సెకృిబరీగా ఉన్నపుడు పార్ల మెంటరీ స్మెకట 

రీలకు హక్కులు కావాల) వాదించిన మితుడు, 1916 లో మంత్రి 

అయి, ఆ హక్కులు కూడదని వాదించ సాగాడు, 

(్రకాశంగారికి రామమూ ర్తిగారి అభిప్రాయమం కే మంచి 

నమ్మకము, దానికితోడు, సై చెప్పిన మంతికూడా ఐ.సి.ఎస్. ఉద్యో 
గుల ఆభ్నిపాయాన్ని బలపరచినపుడు_ -(పకాశంగారు, మొ త్రంపెన 

ఎన్నికై, సహచరులుగా ఉన్న పార్ల మెంటరీ సెకటరీలకు సై పెలుచూసే 

అధికారాలు ఉండవని కాబినెట్ లో "నిర్ణయించారు. 
నఖ. 

స్త ఆవ్య కి విన్ సన్ చర్చిల్ గారి ఆఅలుడని నాక జాసకము, 
య ణా 
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ఇప్పుడు కూడా అదే విధంగా, జీతం పుచ్చుకొని ఉద్యోగంలో 

ఉన్న ఉద్యోగులే పభుత్వం "పేరున. మంతుల ప్ర) మయం లేకుం 

డానే___పైలు మంతి”వరకు వెశ్ళేటంత ముఖ్యం కాదన్న నెపంపైనో, 

ఇటువంటి విషయముపై మంతి పూర్ణం ఒకస్సుడు తన అభిప్రాయ) 

చెప్పాడు గనుక, అదే విధంగా చేతిలోని పై లుకూడా నిర్ణయం కాగల 

దన్న నెపంపైనో కార్యదర్శులు తామే ఆర్హర్లు జారీ చేస్తుంటారు. 

వారికికూడా వ్యవధిలేదన్న నెపంపై న వారి. వరకు వచ్చే 

పె ళ్ళలో సగం పెళ్ళను వారి పి మేయం లేకుండానే డిప్యూటి సెక 

టరీలు తమకు తోచిన రీతిని ఆర్షర్లు వేయవచ్చసీ, వారికీ వ్యవధి లేదన్న 

నెపంపైన అసిసైంటు సెశ్రటకీలుగాని, అండర్ స్మెకటరీలుగాని 

ఆర్త ర్లు ఏ పాస్ చేయవచ్చనీ సచివాలయం కార్య నిబంధనలలో వా 

ఉంటుంది. ఈ కార్య నిబంధనలకు గవర్నరు ఆమోద ముద వేస్తా 

ఈ ఆమోద ముడే, శాసనాలు ఏవీ లేకున్నా తమక అధికారాన్ని 

సం[క్రమింప జేస్తున్నదని ఉద్యోగుల వాదము, మొత్తంపైన ఇపుడు 

వారి వాదమే (ప్రబలమై, ఢిల్లీ (పభుత్యంలోను, రాష్ట్ర (ప్రభుత్వాలలోను 

సాగుతున్నది. 

ఇందుకు నా కొక మూలకారణం కనిపిస్తూంది. ఈ (ప్రధానులు 

౫ రాజాజీ అయినా, (పకాశంగారు అయినా, పండిట్ నెహూజీ అయినా 

ఒకు పద్దతి, బలవంతంగా కొందరిని తమ మంత్రివర్గంలో చేర్చు 

కుంటారు. అటువంటి వారికి వారి అంగీకార, అనంగికారాలతో ప్రస క్తి 

లేకుండా ఆ ముఖ్యమంతతిగాని, (ప్రధానిగాని తనకు తోచిన ఒక 
శాసన సభ్యుల ఆ మంతి దగ్గర వార్ల మెంటరీ సెక్రటరీగా నియ 

మిసాడు. ఆ పార్త మెంటరీ సెక్రటరీ" పైన ఆ మంత్రికి విశ్వాస 

ముండదు. మంత్రి "తనకు ఇష్టంవచ్చిన కాగితాలను మాతం పార్ల 

మెంటరీ సెక్రటరీకి చూపించవచ్చనే రాజీ సూత్రంపై న ఏవై నా కొన్ని 

కాగితాలను చూపించవచ్చు. లేకుం పే లేదు. పరస్పర విశ్వాసంలేని 

ను మనుష్యులను ఒక కూటమిలో చేర్చడానికి యత్నించడంవల్ల, ఈ (పతి 
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కూలతలు (పారంభమై, కొన్ని సమయాలలో మం(త్రివర్లాలకు చేటును 

గూడా కలిగినాయి. 

ఇన్ని కారణాలవల్ల, పార్ల మెంటకీ సెకోటరీల వ్యవస్థ అంత 

రించి పోయింది. 

అయితే, కేంద్రపభుత్వంలో ఇటువంటి దుస్ధితి కొంచెం 

కొందరు డెప్యూటి మంత్రుల విషయంలో ఉండడం కద్దు, 

సామాన్య (ప్రజానీకానికి మాత్రం, గవర్న మెంటు అనగా 

మంత్రివర్గం నుంచిగాని, గవర్నరువద్ద నుంచిగాని ఆర్ష రు జారీ అయి 

నట్లు ఉన్న కాగితాలు చూచినపుడు, అవి మంత్రుల" అనుమతిపై న, 

ఎరుకపై ననే జారీ అవుతున్నాయనే ఒక (భమ కదు, 

ఆ కౌగితాలు (ప్రభుత్వం రహస్యంగా ఉంవడానికి శాసనాధికారం 

ఉండడంవల్ల, అసలు గుట్లు- ఏ వ్యవహార మైనా కోర్టు కెక్కినపుడుతప్ప, 

ఎవరికీ తెలియదు, 

పరిపాలనలో మరికొన్ని విశేషాలు 

మం _త్రివరం ఎర్పడిన తర్వాత నాడారు వర్షానికి, (ప్రకాశంగారి 

వర్గానికి భే కాలు ఏపీ ఉండవని ఆకించాము. కాని, గాంధీగారు. (పకాశం 

గారితో బాటు క్ ప్రత్యేక ఎగా నాడారుగారిని పిలిచిన సాయం(త్రం ఏమి 

వీజం వేశారోగాని, (ప్రకాశం నాడారుగార్ల మధ్య ఢిల్లీకి వెశేముందున్న 
సామరస్యం ఢిల్లీ నుంచి తిరిగివచ్చిన తర్వాత వై వె మన్స్యంగా మారింది. 

ప్రకాళంగారిలో". ఉన్న దోషము లేవో కని పెట్టడమే నాడారుగారి కార్య 

(క్రమంగా మారింది. 

ఇంతేగాక, ఆ౦(ధ్రులకు (పాముఖ్యం కలగడం తీవ భాషావాదు . 

లైన తమిళ సోదరులు కొందరికి నచ్చలేదు. నాయకుని ఎన్నికయిన 

మరునాటినుంచి సంతోషం చేత (పకాశంగారిని అభినందించడానికి, 

తెలుగు జిల్లాలలోంచి, ముఖ్యంగా గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు 

జిల్లాలనుంచి వచ్చి, ఫోర్టు సెంట్ జార్జిలో సచివాలయం నిండుగా 
మెండుకొనే (పేకక తరంగాలు__ఒక నూతన ఆం, ధత్వాన్ని, పూర్వం 
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వెంకటాద్రి నాయకుడు ఇచ్చిన స్థలంలో అతడే అప్పుగా ఇచ్చిన 

డబ్బుతో కట్టిన కోటకు కలగజేశాయి. 

ఆం(ధ్రులు ఒకమూల (ప్రత్యేక రాష్ట్రం కౌవాలని కోరుతున్న 

సమయంలో, ఈ విధంగా చెన్ననగరాన్ని తెలుగు వాతావరణంలో 

ముంచివేయడం ఏమి బాగుంది? ఇందుకు కారణం... కామరాజనాడారు 

గారు, రాజాజీ విడిపోనడమె గదా! కనుక్క ఏలాగైనా వా రిద్దరు మన 

సులు మార్చుకొని ఏకం కాకుంచి, జం ధ్ రాష్ట్రం ఏర్పాటయేవేళ 

చెన్నపట్నం" ఆంధ పట్నంగా మారిపోతుందనే భయం కలిగి 

వారిని కలపడానికి సర్వయత్నాలు నాగించారు. 

రాజాజీ కెంద్రపభుత్యంలో మంతి అయినది మొదలు ఈ 

"స్నేహం గట్టిపడింది. కాస్సిట్యుయెంట్ అసెంస్తీ (సంవిధాన నిర్ణా 

యక సభ సమావేశాలు, వీరిరువురూ సచేపదే కలుసుకోడానికి అవ 
కౌళాలు కలిగించాయి. రాజాజీ, నాడారుగారలు గడుసువారు గనుక. 

కళా వెంకటరావు, గోపాలరెద్ది వర్గాలను, తాము భాషా ద్వేషాలకు 

అతీతులని అంటూ తమతో కలుపుకున్నారు. 

ఈ విధంగా, (ప్రకాశంగారికి కాం(గెనులోనే ఎదురు వక్షం 

నెలనెలకూ గట్లిపడింది, చినరికి, వీరికి తోడుగా (పకాశంగారి స్కీముల 

వల్ల ఆర్థికంగా "దెబ్బతిన్న వారంతా ఏకమయ్యారు. 

1947 మార్చిలో, పార్టీ మీటింగులో ముప్రైమంది సంతకం 

పెట్టి, విశ్వాస రాహిత్య తీర్మానాన్ని చర్చించవలెనని నోటీసిచ్చారు. 
ఫిబ్రవరి 28 న జరిగిన సమావేశంలో ప్రతిపాదించిన ఆ తీర్మా 

_ నాన్ని (ప్రకాశంగారు చదవగానే రూల్ అవుట్ చేశారు. (అనగా, 

పార్టీ కార్య నిబంధనలకు ఆటువంటి తీర్మానం (పతిపాడించడం 

వ్యతి రేకమని తీర్పు చేశారు.) 

అధ్యక్షునిగాని, కార్యదర్శినిగాని ఎన్నుకొనే పద్దతి ఉన్న కార్య 
నిబంధనలలోనే ఆ నిబంధనకూడా (ప్రత్యేకంగా వాస్ ఉంపే తప్ప 

_ విశ్వాస రాహిత్య తీర్మానం (పతిపాదించడానికి అవకాశం లేదు. ఏపేటా 

ఎన్నికైన అధ్యతునిపైన విశ్వాస రాహిత్యం అంటూ ఒక తీర్మానం 
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సంవత్సరం మధ్యలో (పతిపొదించడం పార్టీని బలహీనపరుస్తుందని, 

అటువంటి ఐర్చాటు మా కార్య నిబంధన లలో చేర్చలేదు. 

ఈ పై చెప్పిన భాష్యం ఒక వాక్యంలో సూచిస్తూ, _ప్రకాశంగారు 

ఆ తీర్మానాన్ని రూల్ అవుట్ చేశారు. సమావేశం ముగిసిందని 

ఆయన (ప్రకటించారు. అప్పడు, సమావేశంలోంచి ఒకరు లేచి, 

“మీరు సమావేశం ముగిసిందన్నారు గనుక, మేమంతా కలిసి సమా 
చేశ మౌతున్నా” మన్నారు, 

అందుకు (పకాశ ౦గారు, “మిరు కూర్చున్నప్పటికీ, కార్య నిబం 

ధనల ప్రకారంగా ఆని శాసన సభ్య సమావేశం కానేరదు. అక్రమ 

సమావేశ మే అవుతుంది,” అన్నారు. 

అయితే. నేమీ, తమలో ఒకరైన రామస్వామి రెడ్డిగారిని 
ముందుకు తీసుకువచ్చి ఒక కుర్చీలో కూచో పెట్టారు. (ప్రకాశంగా 
రపుడు మరొక మాట కూడా అన్నారు: “సంవత్సరాంతంలో (మార్చి 

నెలాఖరులో) జరగవలసిన జనరల్ బాజీ (సర్వసభ్య) సమావేశాన్ని 

కొంత ముందుగానే సమావేశ పరుస్తాను. మీకు కావలసిన నాయకుణ్ణి 

అప్పుడు ఎన్నుకోండి. ఈ అక్రమమైన తీర్మానం ఎందుకు? ఆకమ 

మైన నాయకుని ఎన్నిక ఎందుకు?” 

కాని, వారది వినలేదు. ఇదంతా జరుగుతున్నపుడు, కాం[గెసు 

అధిష్షాన వర్షానికి చెందిన శంకరరావు దేవుగారు అక్కడే మౌనంగా 

కూచున్నారు. అక్రమంగా జరిగే సమావేశాన్ని వద్దని అయినా ఆయన 

వారించలేదు. 

తరువాత, తప్పు సవరించుకుందామన్న బుద్ది అధిషూన వర్షా 

నికి పుట్టినట్టుంది. అఖిల భారత కాంగెను వర్కి౦గ్ కమిటీవారు 

ఢిల్లీలో సమావేశమై, అధ్యకులయిన కృపలానీగా రే చెన్నపట్నం 

వెళ్ళి కార్యగెసు శానన సభ్యుల సమావేశం జరిపి, (క్రొ త్తనాయకుని 
ఎన్నుకోడానికి ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. 

ఆయన మార్చి 10న చెన్నపట్నం వచ్చారు. 22 న నాయకుని 
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ఎన్నిక జరుగుతుందని నోటీ సిచ్చారు. అయితే అంతవరకు, (ప్రకాశం 

గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండవలసి వచ్చింది. 

ఈ విషయాన్ని గూర్చి (ప్రకాశంగారు ఆ నెల 15 వ లెదీన 
శాసన సభలో ఇలా అన్నారు: 

“ఈ రోజున నేను ఎలా ముఖ్యమంత్రిగా నిలుచున్నానో 

మీకు చెప్పవలసి ఉంది, నేను ఈ ఉద్యోగాన్ని అంటి పెట్టు 

కొని, వదలకుండా ఉన్నానని జక విమర్శ బయలుదేరింది, 

అయితే, నాకు ఆ ఉగైళం లేదు. నిన్న ఉదయం గవర్నరుకు 

నా రాజీనామా అందజేళాను. ఆయన వెంటనే దాన్ని అంగీ 

కరించలే మన్నారు. ఆయన నాతో__.“మకొకరు మీ పదవి 

స్వీకరించడానికి ఎన్నుకోబడి తయారుగా లేరు. కౌబట్ట మీ 

రాజీనామా అంగీకరించి నట్లయితే గవర్న మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 

ఆప్ట 9 వ సెక్షన్ ప్రకారం నేను రాజ్యాధికారం తీసుకోవలసి 

వస్తుంది. బడ్జెటు నేనే సర్దిపై చేయవలసి ఉంటుంది. శానన 

సభ్యుల అమోదం లేకుండానే అది గవర్నమెంట్ బడ్డ అసి 

దానిమీద నా అనుమతి (వాయవలసి ఉంటుండి, ఇది సాకు నున 

స్క రించడం లేదు. మీ పార్టీ మీటింగు ౨2న జరుగుతుంది 

కాబట్టి, అందులో ముఖ్యమం శ్రి ఎన్నిక హదు మీరు 

ముఖ్యమంత పదవి నిర్వహించవలసింిదని అనడంవల్ల నా 

కిష్టం లేక ఫోయినా, ఇక్కడ ఈ రోజున మీ ముందు ~ 

ముఖ్యమంత్రిగా నిల్చున్నాను. 

“099 వ సెక్షన్ [కింద గవర్నరు పాలన రాకూడదని 

కృపలానీగారు కూడా అనుకున్నారు. ఇది ఫిబివరి 28 నుంచి 

జరిగిన ముచ్చట, అందుచేత బడ్జెటు పాసయెవరకు మన సమా 

వేశం సవ్యంగానే జరుగుతుంది.“ నా పార్టీలో ఉన్న వ్యతి రేకు 

లక్కూ నాకూ కార్యక్రమాలపట్ల భేదమేమీ లేదు కాబట్టి, మీరు 
చేయబోయే. చర్చలు, ఉపన్యాసాలు క్రమబద్దమెనవిగానే ఉండ 
గలవు, కక 
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అది మొదలు, బడ్జెటు చర్చలో పదవీ విరమణ దాకా ఆయన 
చేసే ఉపన్యాస ధోరణిలో," పసదవీచ్యుతి అవుతుందనే బాధగాని, ఆందో 
శనగాని ఏమీ వ్య క్రం కాలేదు. పార్టీలో ఆయనకు వ్యతిరేకులుగా ఉన్న 

వారందరు “శుద్ద గాంధెయులు.” కానీ, గాందీ తత్వానికి కార్యరూపం 

కల్పించి నడిపించగలిగిన (పకౌశంగారు వారికి పనికి రాకపోయారు. 

అంత ముఖ్యమయిన కార్యక్రమం మధ్య (ప్రకాశంగారున్న 

ప్పుడు నాయకత్వంలో మార్పు తేకూడదని, ఆ గాంచేయులతో గాంది 
గారు కూడా అనలేదు. ఇదే మన రాజకీయాలలో విషాద ఘట్టము. 

మరి ఒకరు దొరకక పోవడంవల్ల, గాంధీగారి నాయకత్వాన్ని 
ఈ “గాందియులు* ఒప్పుకున్నారు. 'ంచేకాని, ఆయన సూతా 

అలోగల నూతనమైన ఆర్థిక, సాంఘిక వ్యవన్హా పునర్నిర్మాణంలో 

వారికేమీ నమ్మకం ఏ లేదు. “వాటిలో నమ్మకమున్న (సకౌశంగారు అందు 
చేతనే వారికి పనికి రాలేదు. 

BU 
ప్రకౌశంగారి మంత్రివర్గ అవసానము 

1947 మార్చి 25 స మధ్యాహ్నం 12.15 గంటలకు 

కోటలో స్త శాసన నభలో మాట్లాడడానికి (ప్రకాశంగారు 

తమ స్థలంలో నిల్చున్నారు. ఆకోట 1639 లో పూనమల్లి వెంకట్నాది 
చెన్నప్పనాయకుడు ఇచ్చిన భూమిమీద తూర్పు ఇండియోవారు కట్టిన 
కోట. (బిటిమ (సభుత్వంవారి స్టాపనను, "పెరుగుదలను చూసిన కోట. 
(టిటిమ స్మామాజ్యం అంతరించే డాన్ని కూడా ఆ కోట చూసింది, 

అంతకు పది సంవత్సరాల [కతం ఆ కోటలో నుంచే (సకాశం 
గారు ౦విన్యూ మంతి పదవి వహించి, జమీందారీ తత్వాన్ని అణచి 
(ప్రజారాజ్య తత్వానికి అంకురార్పణ చేశారు. ఆ కోటలో నుంచే 
1946 లో ముఖ్యమం తిగా, మధ్యవర్తుల (ప్రాబల్యాన్ని అణచి, 

స్వయం పోషక (గామ స్వరాజ్యానికి నీడాలు వేశారు. 
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, అయితే, ఆయన కూచున్న సలం అంతకు ముందు మామూ 

లుగా కూదునే సలం కాదు. ఆ స్టలం ఆ నెల 22 నాడు మరొక నాయ 

కుని వశమైంది. ఆ రోజు కూచున్న (ప్రకాశంగారు దాని కెదురుగా 

ఉన్న బెంచీపైన కూచున్నారు. అది పదవిలేని శాసన సభ్యులు కూచునే 
స్థలము. (పకాశంగారికి అక్కడినుంచి మాట్లాడడానికి ఎమున్నది? 

సభా నిబంధనల ననుసరించి, పదవికి రాజీనామా యిచ్చిన 

మంతులు తాము చెప్పుకొనదలచిన దేదై నా ఉంచే సభా ముఖంగా 

_ లోకానికి__తమ మనసులో ఉన్నదీ, పదవి విరమణకు సంబంధించింది 
చెప్పడానికి అవకాశం ఉన్నది. దానిపై చర్చు ఉండదు. 

అప్పుడు, తన పదవీ విరమణ గూర్చి చెప్పదలచుకొన్నది 
ఏదో చెప్పడానికీ ఆయన తనకు సహజమైన సద్దతిని మెల్లిగా లేచే 

సరికి__శాసన సభా (పుక్షక భాగంనుంచి “చప్పట్లు గట్టిగా. బయలు 

'దేరినవి. శాసన సభ్యులు తమ ముందున్న బల్లల పై ని చేతులతో గట్టిగా 

తట్టడం మొదలు పెట్టారు. వారు చప్పట్లు కొట్టరాదని సంప్రదాయము. 

కాని, తమకు ఇష్తులయినవారు. ఎవరైనా మాటాడితే, ఆ మాటలాడ 

వలసిన అవసరపు (ప్రాముఖ్యము నుబట్టి, వారి ఉసన్యాస (ప్రారంభమున 

స్వాగత పూర్వకంగా, సభ్యులు తమ ముందున్న (వాతబల్ల పై అర 

చేతులతో కొట్టి చప్పుడు చేయడం అలవాటు. అయితే, 'డేక్షకులు 

మా(త్రం ఏ వీధమయిన చప్పుడు చేయడానికీ వీ౫లేదు. 

అందుచేత నే, (పేక్షకుల గాలరీలోనుంచి చప్పట్ల చప్పుడు 

వినిపించే సరికి స్పీకరు శివషణ్ముగం పిళె తై ఛగారు; అధికారం ధ్వనించే 

కంఠంతో, * “పేక్షకుల గాలరీలో నుంచి చప్పుడు ఏనిపి పే సః ఇక (పేక 

కుల నందర్నీ గాలరీనుంచి అవతలకు పంపించి వేస్తాను!” అన్నారు, 

వెంటనే కొంత నిశ్శబత ఎర్చడింది. ఆయన “తిరిగి ఆ మాటే 

చెబుతున్నాను,” అని మరొకమాటు చెప్పిన మాటనే చెప్పగా పూర్తిగా 
నిళ్శబ్దత ఏర్పడింది. ఆ సమయంలో నిశ్శద్దిత ఆవశ్యకం కదా! 

అక్కడ (ప్రధాని కూచునే స్టలంలో '(ప్రకాశంగారంత గాంధీ 
ర్యంకలిగి, పజానురాగం పొందిన (పథధాని ఇది వర 3న్నడూ కళూ చో 
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లేదు. అటువంటి (ప్రధానిని (ప్రజా వ్యతిరేక శ కులు పదవీచ్యుతుని 

చేయగా, ఆయన చెప్పదలచిన మాటలను, భవిష్యత్తును సముద్దరించు 

కొనడానికి శ్రద్దగా ఏనవలసిన సత్సమయముది. 

మంద్రమైన కంఠంతో, మాటకు మాటకు మధ్య కొంత 

విలంబనంతో, (ప్రకాశంగారు మాట్లాడ నారంభించారు : 

“అధ్యక్ష! ఈ నాయకత్వ మన్నది మాలో ఎవరో ఒకరు 

(ప్రధాని కావడానికీ, మంత్రి మండలిని ఏర్బ్చరచి పరిపాలన 

జర పడానికీ అధికారాన్ని స్తుంది, మన రాష్ట్రంలో నేగాక, (ప్రపం 

చంలో అన్ని దేశాలలోను .ఈ నాయకత్వానికి, పదవికి ఆశించడం 

“ఈ రోజున నేను అసలు ఉపన్యాసమె చేయకుండా 

ఉంకే బాగుంటుం దనుకొన్నాను, కాని, శానన సభలో కొన్ని 

విషయాలు తెలుసుకొనేందుకు కుతూహలత కన్పించింది. 
ఇంతేకాక, నేను ఏ పరిస్థితులలో (ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు 

చేశానో, ఏ సరిస్టితులలో మా మంత్రి పదవులను వదలుకో 

వలసి వచ్చిందో “ కొంచెం చెబుదామని నాకూ కోరిక ఉద 

“నేను కొన్ని విషయాలు సభ్యులకు చెప్పినట్ల యితే సరి 

పోతుంది. రాజకీయ ఛే ఖై దీలుగా మము కారాగ్భహా ౦లో ఉన్న 

సమయంలోనే, అక్కడినుంచి విముక్తులయిన తరువాత, ఈ 
శాసన సభకు నాయకులు వారా వీరా "అనే పోటీలు బయలు 

చేరాయి. .... .... 

“ఒక్క_మారు మేము తిరుచినాపల్లి కౌరాగృహంలో ఉండగా, 

మాలో ఒకరికి పై నుంచి ఎవరో (వ్రాసిన ఉత్తరంలో. ఆం(ధ్ర 
దేశంలో నాయకత్వం మారవలెనన్న (పస క్తి ఉండెను.... 

“జనరల్ ఎన్నికలయిన తర్వాత, నాయకత్వానికి పోటీ 
చేసే పేర్లు ఒక్కొక్క కే మెల్లి మెల్లిగా బయటపడ్డాయి. నాయ 
కత్వ పదవికి ముగ్గురు పోటీ చే స్తున్నట్లు మూడు "పేర్ద కూడా 
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పత్రికలలో ప పడ్డాయి. ఆ మూడిటిలో ఒకటి నా పెరు కావడం 

తటస్థించింది. “నా మటుస నేను ఎప్పుడూ ఒక చిన్నవాల్లిగానే 

భావించుకుంటూ వచ్చాను, ఆ విధంగానే (పజా "సేవ (దశ సేవ. 

చేయడానికి వచ్చాను. (ప్రత్యేకంగా బలం కలిగించే ఉన్నత 

మైన అధిష్టానవర్గం ఎన్నడూ లేదు. ఎప్పుడూ ఎవరో కొందరు 

పెద్దలతో సెకు తగాదాలు వస్తూనే ఉండేవి. వాటిని ఏదోవిధంగా 

సరిష్క రించి, (బతకగలిగి బీవిశయాత్ర నడుపుకొంటున్నాను. 

ఎవరికి. నా అజేయుడై. న (ప్రతిపక్ష నాయకునికింద నన్ను నేను 

భావించుకో లేదు. కాని, సామాన్య (పజాకోటికి సా యందు అభి 

మాన విళ్వానాలు కలవన్న (ప్రతీతి ఒకటి ఉంది, 

“ఈ రోజు మార్చి 25వ తేది. ఇంకొక అయిదుదోజులకు 

1947 మార్చి 80 వస్తుంది. అప్పటికి సరిగా ఒక సంవత్సరం 

క్రింద, అంచే 1946 మార్చి 80 న ఆంధ్రప్రాంతంనుంచి ఒక 

గౌరవ సభ్యుడు, చెన్నరాష్ట్రంలో గల రాజకీయ పరిస్థితులను 

గురించి అధి ష్లానవర్గంలో ఉన్నతస్థానం వహించిన “ఒకరితో 

చెప్పడానికి వెళ్తారు. 'వెళ్ళవలసిందని “ఆయనను ఎవరూ పంపించ 

లేదు. స్వయం ప్రతినిధిగా వెళ్ళారు. అధి షానవర్గంవారితో -చెన్న 

రాష్ట్రం తిండి కరువుతో, బెట్ట కరువులతో, గడ్డు స్పితిలో 

ఉన్నదనీ, సరిఅయిన నాయకుణ్ణి ఎన్నుకొనకపోతే రాష్ట్రం 

ధ్యంసమయిపోతుందనీ వారు చేప్పారు. ఇంతేకాక, మరొక 

విషయం కూడా చెప్పారు, ఫోట్రీ పడుతున్న ముగ్గురు నాయకు 

లలో నన్ను తప్పించి, తక్కినఇద్దరూ చేతులు కలుపుకొ నెలాగున 

అధిష్టానవర్శంవారు చేయవలసిందిగా కూడా గట్టిగా చెప్పారు, 

ముం త్రివర్ణంలో నాకు ఎదురుగా ' ఇప్పుడు కూచున్న ఒకరు * 

వెంటనే, అక్కడినుంచి తాను తనపై వేసుకొన్న దౌత్యం 

సఫలమయిందని రాజాజీకి ఒక ఉత్తరం కూడా (వ్రాశారు. ఆ 

* ల్సి గోపాల రెడ్డిగారు, 
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డ్ తరంలో గాందీగారు తనతో హృదయపూర్వకంగా అన్ని 

సంగతులూ మాట్లాడార సీ, అయితే తనకు మత్రం ఎ స్థానమూ 

చూపించలేదనీ కూడా అందులో (వాళారు... 

“తరువాత, నాయకుని ఎన్నికలో (ప్రతి క్షణమూ అధిష్టాన 
వర్గంవారు అతిగా జోక్యం కల్పించుకొంటూ వచ్చారు. అయి 

నప్పటికీ, ఇప్పుడు ఎన్నికయిన రామన్నామిరెడ్డిగారిని ఆహ్వా 

నించినపే అప్పటో నన్నూ మం(తివరం ఏర్పాటు చేయడానికి 
డు sa) a 

గవర్నరు ఆహ్మానించడం జరిగింది .. 

“మంత్రివర్గం ఏర్పాటు చేయడానికి ముందు ఒక విషయం 

నామన స్సును వధించింది. ఐ రాష్ట్రంలో నూ లేని ఒక గట్ట 

ఇబ్బంది మనలను ఈ రాష్ట్రంలో బాధించింది, మనకు ఒక్కొ. 

క్క_ప్పుడు జై డాసరశ రీ మందగి స్తుంది, అందుచేత, ఒక విషయం 

జాపకం చేసాను. 
చ 

[942 "తో, కిట్ ఇండియా తీర్మానం ఆమోదింప 

బడడానికి పూర్వం మన రాష్ట్రంనుంచి నలుగు ర దుగురు 

పెద్ద మనుష్యులు, ఆ తీర్మానానికి తమ (పతికూలతను (పక 

టించి, నాయకునికి (గాంధీజీకి) ఒక హెచ్చరికవాక్యం (వ్రాశారు. 

“ఈ సాహసోద్యమం " మీరు తల పెట్టకండి! ఇది చాలా 

కష్టాలను సృష్టిస్తుంది. మీరు ఈ పని చేయవద్దు అని.. 

“రాసీ ఆ నాయకులు ఈ ఉత్తర ంలో వొపినదాంతో 

ఏకీభవించక, ఆ పెద్ద మనుష్యులు తమ దగ్గిరికి వచ్చి తా మన్న 
మాటలను సమర్థించుకొ నవలసిందని (వాళశారు. 

“అధ్యడి! ఆ క్షణంనుంచి, ఈ (ప్రతికూలమైన ఉత్తరం 

వ్రాసినవారు. ఒక ప్రత్యేక (ప్రతికూల దృష్టితో నడచుకొని 
వ స్తున్నారు. కాంగెసు స ౦స్టకు కారాగృహ ప్రాప్తి పి కలిగింది. 

కాని ఈ పెద్దమనుమ్యలు * దానితో సంబంధం లేనివారుగా 

దూరంగా ఉండీపోయారు. 

“కాం్యగెను నాయకులు (గాంధీ కారాగృహ విముక్రు 
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లయిన తర్వాత అధిషానవర్గం ఎదుట, 1942 ఆగస్టులో కిట్ 

ఇందయా ఉద్యమానికి" వ్యతిరేకంగా పీరు వ్రాసిన చ తరం 

(ప్రస కీ , వీరి ప్రస కి క్రీ వచ్చినవి. ఇటువంటి విషయం, "మరే 

రాష్ట్రంలోను జరగలేదు. ఆ సందర్భంగా కొందరిపై న (కమ 

శిక్షణ చర్య తీసుకోబడింది. దీని మూలంగా రాష్ట్రంలో, ఓక 
భాషాపాంతంవారికీ, ఇంకొక భాషాపాంతంవారికీ మన స్పర్థలు 

పెరిగినవి. ఆ విధంగా మన రాష్ట్రంలో వారి వర్గం, ప్రి వర్గం 

అంటూ ఏర్పడినవి. 

“నేను నాయకుణ్ణిగా ఎన్నికై న తర్వాత, ఏయే వర్గాలు 
అప్పటికి ఉన్నవో, వాటిని పరిశీలించుకున్నాను, (పతి వర్గం 

నాయకుణ్ణ్ మంత్రివర్షం ఎర్పాటు చేయడానికి నాకు సహాయం 

చేయవలసీందని కోరాను... 

(ఒక గొరవ సభ్యుని చూపుతూ.) 

“ఆ గౌరవ సభ్యునితో నేను చాలాసేపు ఆ విషయం 
చర్చించాను. వారూ, వారి వర్గమూ మంత్రివర్గంలో భాగ 

స్వాములు కావడానికి ఒక నిర్ణయానికి రాలేదనీ, అందుచేత 
వారి వర్షంవారు అస్పటికి మంత్రివర్గంలో చేరదలచుకోలేదనీ 
చెప్పినారు. ఇతర వర్గాల నాయకుల సలహా తీసుకొనే ముందు 

నేను వీరితో మాట్లాడి ఉన్నాను. తర్వాత రెండవ వర్షంవారితో 
మాట్లాడాను. నా * కోరికపె పైన వారు ఇచ్చిన పేర్లలో ఒకటి 
తప్ప తక్కువవాటిని నేను అంగీకరించాను... 

“ఆ రోజున నా బాధలు ఆరంభమయినాయి, ఆ పేరు 
అంగీకరించక పోవడానికి అప్పటికి నా కొక కారణముండేది. 
అయితే, అప్పుడున్న కారణం ఎప్పటికీ ఉంటుందని అనుకో 

కూడదు.... 
“నేను మంత్రివర్గంలో చేర్చుకున్న మంత్రులు నాతో ఏకీభ 

విన్తారని, నన్ను ఏ ముఖ్యవిషయంలోనూ దిగవిడవర నీ, (ప్రజా 
హిత కార్యక్రమాలలో తప్పక నాతోనే ఉంటారనే గట్టి 
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భావంతో నా మంత్రివర్గ కార్యకలాపాలను (పారంభించాను. 

నాకు కలిగిన ఈ అభి పాయానికి ఆశాభంగం కలగలేదు 

(ప్రారంభించిన పది నెలలదాకా (సతి నెలా మా కార్యక్రమాలు 

సవ్యంగానే నకిచాయి, పసరిపాలనానీతిలో ఏ భేదాభిపాయాలూ 

ఉండేవి కావు. ఒక. మర కదుళ్ళ తిరస్కార విషయంలో 

ఏకీభావానికి రాలేకపోయాము. * 

“అధ్యతా! ఈ మిల్లుబట్లల పరి(శను ఇటుపె ని విసృత 

సరచకూడదనే నీతికి సంబంధించి ఒక మంత్రి మిత్రుడు, 

మొట్టమొదట నాతో ఏకీభవించలేనని, వేరే ఒక చీటీమీద (వ్రాసి 
సంపించాడు. అయితే, ఆ మ్నితుడుకూడా పార్త్ సమాడేశంలో 

ఈ సమస్య చివరి చర్చలా (పభుత్వ సీతకి (పాలసీకి) వ్యతిరే 

కంగా చెప్పలేదు... 

“మద్యపాన నిషేధ విషయమై కొంత గట్టి (పతికూలత 

మొదట్లో వచ్చింది. కొందరు మి, ౨ తులు ఇరవై నాలుగు జిల్లాల 

లోనూ ఒకే పర్యాయం మధ్యని షధ చట్టం అమలు పరచవలె 

ననే అతివాదంలోనికి వచ్చారు... 

“జమీందారీ బిల్లు చర్చకు వచ్చింది సెలెక్టు కమిటీకి ఆ 

బిల్లు పరిశీలించడానికి సంపవలవిందనే షర తుమీద | దానిని (పవేళ 

పెట్టడానికి అంతా సమ్మతించారు. అసలు నా మీద మిత్రులు 

చేసే పెద్ద ఆరోపణ నేను ఏలాగున అయినా పదవిని అంటి 

పెట్టుకొని ఊం౦ందామన్న దురాశ కలవాడి నన్నది. ఇది దురదృష్ట 

కరము. అయితే, నాకు కొంతకాలంగా అదృష్టము, దుర 

* గాంధీగారు ఈ మర క దుళ్ళ విషయంలో (పకాశంగారితో 

ఏకీభవిం చడ మేశాపండా, అవస సరమెతే కేం దానికి పరిహారం 

చెల్లించి అయినా వాటిని తీర స్క_రించాలని అభి పాయ పడ్డారు, 

4 ఎనిమిది జిల్లాలలో దానిని విసృత పరిచేసరికి ఈ ఆందో 

శన తేగింది, 
౧ 
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దృష్టమనె భేదభావాలు లేకుండా ఉన్నవి, జయాపజయాలు వ్యక్తీ క్రి 

గతంగా నన్ను ఆందోళన పరచవు. ఈ రోజున ఆ సలం వారి 

కిచ్చి ఈ స్టలానికి నేను రావడ మన్న దానిని సంతోషపూర్వకం 

గానే చేశాను. 

[హియర్ ! హియర్! వినుడు! వినుడు!.సభలో (ప్రళంసలు] 

“నేను ఎవరి చేతులలోకి ఈ పరిపాలనా యంత్రాన్ని అస్ప 

జెప్పానో= వారు, నా అనుభవములవంటి అనుభవాలు పొంద 

కుండా సని సాగంచుకోవలెనని నా కోరిక.... 

“ఈ విశ్వాసరాహిత్య మన్న భావ మెలా వచ్చింది? నాలో 

ఎవైనా తప్పులున్నా, బేకున్నా ఒకటిమా(తం చెప్పగలను. 

పరిపాలనా విధానంలో ఎవిధమైన అసంతృ ప్రీ కలుగజేసి ఉన్నా 

నని నేను అనుకోను. వ్యక్తిగతంగా సభ్యులను ఆదరించ 

డంలో ఏ లోటూ రానిచ్చాననీ అనుకోను. ఒకవేళ ఏదయినా 

లోటు. ఉన్నా, అది. అనంతృ పిగా మారేంతగా ఉందని నేను 

అనుకోను. 

నేను ఒక వీద కుటుంబంలో జన్మించాను. నన్ను పెద్ద 

చేస్తి శిక్షణ నిచ్చిన ఆయనకూడా నీదవాడే. నాకు స్వతహాగా 

ఎక్కువ మాటాడే అలవాటు లేదు. అయినప్పటికీ. నా విద్యార్థి 
దశలో కానీ, మునిసిపల్ జీవితంలో గానీ, నరవాత (పేజా 
రంగంలో కాలిడిన తర్వాతగాని, ఈ నా స్వభావంవల్ల ఏ 

మితుడూ నా యెడల అనాదరణ భావం కలిగి ఉండలేదు.” 

ఈ విధంగా ఆయన రెండురోజులు ఉపన్యసించారు. పిదప 
(కొత ప్రభుత్వం పక్షాన డాక్టర్ సుబ్బరాయన్ గారు ఇలా అన్నారు: 

“కాంగ్రెసు అధిష్టాన వర్గానికి మనసులో ఉన్నదల్లా చెన్న 
రాష్ట్ర శాసన సభ్యులు, తమ నాయకుని ఏీలై. నంత వరకు 

ఏక గీవంగా ఎన్నుకోవాలన్న భావమే. ఆ విధంగా వారు చేయ 

జాలనప్పుడు అధిష్టాన నర్గంవారు ఏమి చేస్తారు? చెన్నరాష్ట్రా9 
నికి సంబంధించినంతమటుకు కలుగజేసుకోమన్నా రు. అనగా, 



Mim mm —- 

(పకాశంగారి మంత్రివర్గ అవసానము 751. 

కాం(గను సంస్థ అనే సాగరంలో చెన్నరాష్ట్రం ఒక ద్వీపం 

అయిపోయింది అనగా, సంస్లతో సంబంధం తగ్గివోయినదన్న, 

మాట. గత ఇరవై అయిదు “సంవత్సరాలుగా ఇందుకా మేము 

పనిచేస్తున్నది? స్వాతంత్ర్య యుద్దం దాదాపు పూర్తి రి అయి 

పోయి, జయము [పా పించి, మేము ఎక్కిన ఓడ నాకా 

(శయము చేరే సమయంలో ఒర ద్వీపంగా ఉండిపోవడానికి 

ఇంక మేము అంగీకరించలేము. 

అయితే ఇటువంటి జవాబు చెబుతున్నప్పుడు__(పకాశంగారు 

కౌం[గెనువాదు లందరిలోనూ ఉ త్తమోత్తమ కాంగైెసు వాదులనీ, 

ఉత్తమోత్తమ త్యాగధనులనీ, ఆయన పదకొండు నెలలపాటు నడి 

పించిన పాలన ఒక్కటి మాతే భారత దేశంలో గాంది తత్వానికి 

అనురూపంగా జరిగిన దన్న దానినీ సుబ్బరాయన్ గారు, ఆయన 
(ప్రక్కన కూదున్న వారూ (గహించలేకపోయారు. 

1946 లో సంస్టాపిత మై, ఎడతెగని చురుకుదనంతో దాదాపు 

పదకొండు నెలలు నడచిన (ప్రకాళంగారి (పజ్మ్నాపభుత్వజ్యోతి అలా 

అవనానము పొందినది. 

ఆం|ధ[పాంతంలో, (ప్రజలకు _ (పకాశంగారి ప్రభుత్వ పతన 

కారకులయిన ఆంధ్ర మం(త్రులపె న అమిత మైన ఆగహం వచ్చి, 

అనుకోని సరిణామాలకు దారితీసింది. తెలుగుదేశంలో వారు అడుగు 

పెట్టిన ప్రతి చ్ చోటా వందలకొద్దిమంది ప పః జబు వీరిని చుట్ట వేసి, అవాచ్య 

మైన భాషాపయోగాలతో “అహింసొోదూరి మైన కార్యకలాపాలతో 

వరిని అవమానించారు. కళా వెంకటరావుగారు, బెజవాడ గోపాలరెడ్డి 

గారు, చంద్రమౌశిగారు ముఖ్యంగా (ప్రజల ఆవేశానికి గురి అయ్యారు. 

నావంటివారి మాటకేమిగానీ, పృకాశంగారే ప్రజల కోపాన్ని రెండు 

మూడు నెలలు తగ్గించలేక పోయారు. 

ఏమయినా, తమిళులు కోరిన కార్యం జరిగింది. 

ఆంధు)ల తమ భవిష్య త్తును తాముగానే కొంతకాలం వరకు 

భిష్టం చేసుకోవడం జరిగింది. 

T 49 
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(ప్రకాశం-సాంబమూ ర్తిగారల మధ్య విఖేవము, ఫలితము 
మన దురదృష్టం కొద్ది, రాజాజీ పాకిస్తాన్ ఇచ్చివేయవల 

సిందని ఉపన్యసించిన ఒక సభకు బులును సాంబమూ ర్హిగారు అధ్య 
క్షత వహించారు, వెనక ఒకమారు. తర్వాతి ఆంధ రాజకీయాలలో, 
వీరిద్దరు కలిసి చేసిన ప్రచారపు దుష్ఫలితాలను గూర్చి తర్వాత (వ్రాసాను. 
ఇక్కడ ఒకటి మాత్రం (వ్రాయాలి. పె సంఘటనతో (ప్రకాశం 
గారికి సాంబమూ ర్రిగారికి మధ్య ఒక అగాధం ఏర్పడింది. (పరాశం 

గారు తలచుకుని ఉన్నట్టయితే, న్రానికంగా ఉన్న ఉపనాయక వర్గం 
తనకు ఎదుకు తిరిగి, తాను రాశాజీతోబాటు జరిపిన (పయాణ కార్యో 
క్రమాన్ని అంత గట్టిగా నిరసించి ఉండరన్సీ (ప్రకాశంగారు రాజాజీపై 
ఉన్న కోపంతో పాల్ చరితను గమనించకుండా తనకు కూడా ఇటు 
వంటి దుస్థితి కలిగించార నీ... పాంబమూ ర్తిచారు తర్వాత ఎప్పుడూ 
అంటూండ్రేవారు. ఈ విషయంలో (పక కాశేంగారి చర్య తార. క నాదా 

నిక్ సరిగా ఉన్నప్పటికీ, అంతదాకా తమకు అండ దండలుగా ఉండి, 

ఎప్పుడూ బలపరుస్తూన్న సాంబమూ ర్రిగారు ఆ తర్వాత సహాయం 

చేపే పరిస్థితులు లేకుండా చేసినది. సాంబమూ ర్తిగారి సహాయము ఉన్న 

ట్రయుతే, “946, (7 లలో (పకాశంగారు అంత తొందరగా శ్నతువుల 

చేత పడేవారు తారు 

1 
(పకాగంగారి గుండెదిటవు 

లోగడ (పకాశంగారి మంత్రివర్గ సతనకారకులై న తెలుగు మంతుల 

పైన ఆంధ్రదేశ (ప్రజలకు చాలా ఆగహం కలిగిందని (వాళాను. 

ఇలా ఉండగా, 13-447 న, జలియన్వాలాబాగ్ దినమున * 

* 1919 లే న్య స్వాతం త్వాన్ని ఆనేక విధాలుగా 

ఆణచివేయడానికని శాలట్ ప్ల్చు అని రెండు విజబులను కేంద 



(పకాశంగారి గుండె దిటవు 753 

విజయవాడలో నేతాజీ సుభాస్ చం(ద్రబోను కాంస్య విగ్రహాన్ని (ప్రకాశం 

గారు ఆవిష్కరించారు. (పేతకులు చాలా మంది హాజరయ్యారు. 

అంతక్రితం కాకినాడలో - (ప్రకాశంగారి మంత్రివర్గ పతన 
కారకులలో ఒకరయిన పళ్ళంరాజు అనే ఆయనను బహిరంగసభలో, 
అక్కడ చేరిన (పేక్షకులంతా అల్లరి చేశారు. ఆ వా ర్త విజయవాడలో 

వ తేదిన తెలుసుకొన్న కొందరు, కాకినాడలో జరిగినదానికి (పతీ 
కారంగా (ప్రకాశంగారి ఉపన్యాస సమయంలో అల్లరి చేద్దామని 
యత్నించారట, (పకాశంగారి సభకు ఎవరూ వెళ్ళరాదని ఊకో 

పృదారం చేశారట. 

సమా వేశం [పారంభమయింది. వేదికమీద కదలకుండా కూచుని 
(పశాశంగారు ఇలా చెప్పారట: 

“ఎవరికై తే ఎదురు పకంవారు వచ్చి కొడతారనే భయం 

ఉన్నదో వారు ఈ సభలోంచి వెళ్ళిపోవలసింది. 3» 

ఆ విధంగా ఆయన చెప్పినా, అక్కడ చేరిన డెబె బె ఎనభై 

వేల మందిలో ఒక్కరూ కదలలేదట. అంతేకాకుండా, అల్లరి చేద్దా 

సభలో, (పభుత్వంవారు (ప వేళ పెట్టగా, 'చేళవుంత టా ఆందోళన 

కలిగించ. ఆ వీబ్లులు పాస్ చేసె సై దేశంలో సా_త్తిక నిరోథం 

(Passive resistance) (ప్రారంభిస్తామని గాంధజీ _పకటిం 
చారు... చేశవుంతటా (పవారం జరిగింది. అప్పుడు అమృత సరులో 
జలియన్ వాలాబాగ్ అనే బహిరంగ సలంలో ఒక సమా వేశం 

ఏపిల్ 13 న జరిగింది. ఆ ఆవరణకో ఒకే (తోవ, ఇటువంటి 

సభలు జరగడం (పభుతశ్యానికి ఇష్టం లేదు. అందుచేత జనరల్ 

డయ్యర్ ఆనే ఆయన అక్క_డికి మిషిన్ గాన్ తెచ్చి, ఎవరిన్ బయ 

టికి పోనీక అడ్డుపడి, 1,500 మందిని డారుణంగా హత్య చేశాడు. 

న, 4 వేల నుంది గాయప డారు, అప్పటినుంచి (బిటిను వారో జరివీన 

ఆ అమానుష కృత్యానికి గుర్తుగా ఆ 18 వ తేదీన_జలియన్ వాలా 
బాగ్ దినం జరపడం, సభలు. చేయడం మన దేశంలో ఆచారంగా 

ఉన్నది. 

fn 
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మని (కార్యగెనుచె నియమింసబడి) వచ్చినవారిని త్మీవంగా కొట్టి, సభ 

అవతలికి నెస్రైశారట. 

ఆత ర్వాత రెండుగంటలసేపు (పకాశంగారు యథేచ్చగా ఉపన్య 

సించారని ఆయనకు సన్నిపితులై న ముదలి వెంకపేశ్వరరావుగారు 

నాడో ముచ్చటిస్తూ అన్నారు. 

అటువంటి గుండె దిటవుకు (ప్రకాశంగారు పెట్టినది "పేరు. 

1945 లో మేము జై లునుంచి విడుదలయి వచ్చిన తర్వాత 

కా జిల్లాలో పర్యటించడం జరిగింది. అప్పటికి కాం(గనునుంచి 

విడిపోయి, కమ్యూనిస్టులెన కొందరు మ్నితులు ఒక బహిరంగ సభలో 

(పకాశంగారిని తూలనాడ 'నారంభించారు. అక్కడి (పజలు అలా తూల 

నాడిన మనిషిని అదమాయిస్తూ ఉంటే, (ప్రకాశంగారు, “అత నెవరో 

చిన్న కుర్రవాడు. ఏమీ అనకండి!” అని సర్దుబాటు చేశారు. 

కాని, మెము తర్వాతి _గామం వెళ్ళేసరికి కమ్యూనిస్టు మి(తులు 

హెచ్చు బలంతో వచ్చి అల్లరి చేయబోయారు. అక్కడేమో. (పేక్ష 

కులు వారిని బలవంతంగా 'బయటికి (తోసేశారు. మేము ఆ తర్వాత 

(గ్రామానికి వెళ్ళేసరికి రమారమి పదకొండు గంటలు కావచ్చింది. 

ఎవరో ఒకరింటి ఆవరణలో సభ ఏర్పాటు చేశారు. వేయి మందికి సరి 
పోయే ఆ చోట దాదాపు నాలుగువేలమంది ఇరుక్కొని కూచున్నారు. 
మీటింగు ఆరంభమయేసరికి దాదాపు యాభై మంది కమ్యూనిస్టు మి(తులు 

నినాదాలు చేస్తూ, బాణాకట్లలు తిప్పుతూ ఒక (ప్రక్కనుంచి _పేక్షకుల 

మీదికి దుమికారు. ప్రజలు లేచిపోనాగారు. వారికీ వీరికీ జరిగిన సంకుల 

సమరం, (పకాశంగారూ నేనూ కూచున్న వేదికను సమీపించ నారం 

ఖంచింది. సమావేశం ఏర్పాటుచేసిన పెద్దలు కొందరు (ప్రకాశంగారి 
దగ్గరికి తొందరగా వచ్చి, “ “వారి బాకాకట్లిలు, వీరి బాణాక ఖలు మీకు 

తగులుతాయి. మీరు లేచి గదిలో కూచోండి. మము ఆ కమ్యూనిస్టు 

లను తరిమివేసిన తర్వాత మీరు ఇవతలకు రావచ్చును,” అన్నారు. 

(ప్రకాశంగారు___ “దెబ్బలు ఎలా తగులుతాయో చూసానులే! 
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ఇక్కడే కూచుంటాను,” అన్నారు. ఆయన కదలకపోయెసరికి నాకూ 

దై ర్యంవచ్చి, నేనూ కదలలేదు. 

ఆ యుద్దమంతా మాకు రెండు బారల దూరంలోనే జరుగు 

తున్నది. కొంత్ సేపటికి కమ్యూనిస్టు పార్టి మితులు తమ బాకా బ్ర 

లతో వెనకకు పోయారు. ఆ తరువాత అక్కడ రెండు గంటల స్పేప్ప 
సభ జరిగింది. 

అటువంటి (ప్రకాశంగారు బెజవాడలో కాం(గెసువారు చేసిన 

అల్లరికి ఎందుకు లొంగుతారు? 

ఆ కాంగెసువారే తరువాత అక్కడినుంచి పోయారు, 

శాసన సభలో పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్హరు 

1947 ఆగస్టు 15న అఖండ భారత దేశం ఖండ మె న్వాత౦(త్య 

(పాపి పి పొందింది. చెన్నరాష్ట్ర అసెంబ్లీ 10.0. 1047 న స్వాతం(త్ర్యా 

నంతరం (పథమ సమావేశం జరుప్పకొ న్నది. 

నాడు, (పకాశంగారు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డరు (అనగా. 

ఒక పని శాసన నభ కార్య సూత్రాలకు వ్యతిరేకంగా జరిగినప్పుడు దానిని 

గూర్చి సభాధ్యతునికి ఏ సభ్యుడై నా చేసే సూచన లేవదీశారు. 

ఆయన లేవదిసిన మొదటి పాయింటు ఇది: (బిటిమ హవుస్ 
ఆఫ్ కామన్స్లో పాసయిన, ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ ఆకు కు (ఇండియా 

స్యాతం(త్ర్య శాసనము) లో__ ఇండియాలో అప్పటికి పనిచేయుచున్న 

కేంద శానన సభ ఏదో, అదే స్వాతంత్ర్యానంతరం శాసన సభగానూ, 

నూతన సంవిధాన నిర్మాణ సభగానూ ద్వివిధ శ కులతో పనిచేయగల 
దని (వ్రాసిఉంది. అందులో రాష్ట్ర కానన సభల (ప్రస క్తి లేదు. అందు. 
చేత, అవి రద్దు అయినట్టుగా నే భావించాలి. కనుక, "కెన్నరాష్రింలో 

పాత శాసన స్భ ఆ రోజున శాసన సభగా పనిచేసే వీలులేదు. 

ఇక రెండవ విషయము: 

ఒకవేళ పనిచేపినా శాసన సభ్యులు, మంత్రులూ స్వతంత్ర 
భారత (ప్రభుత్వానికి 'తమ విధేయతను చూపించే (ప్రమాణం చేయని ద్ర 



756 నా జీవిత యా|[త-4 

శాసన సభలో వారు ఏ కార్యాలు చేసే వీలులేదు. ఇదివరలో వారు 

తీసుకొన్న (ప్రమాణంలో- వారు, బ్రిటిష్ చక్రన ర్లికి తమ విధేయతను . 

చూపించగలమని [ప్రమాణం చేశారు. అందుచెత, (కొత (ప్రమాణం 

అవసరము, ఇదే రెండవ పాయింటు. 

ఢిర్తీలోని సంవిధాన సభ ఈ విషయమై (ప్రత్యేకంగా శాసన 

దత్తత ఆదేశము (Adaptation order) పంపలేదన్న వాదం 
చెల్లలేదు. (బ్రిణిమ గవర్న మెంటుకు సర్వ విధేయతలు చూపిస్తామన్న 
పాత (ప్రమాణంతో, స్వతంత్ర భారతదేశ శాసన సభలో ఈ శాసన 
సభ్యులు ఎలాగు పనిచేయగలరు? 

అసలు, అంతకు ఒక రోజు (క్రితం ముగురు శానన సభ్యులు, 

(క్రొత్తగా (ప్రమాణం తీసుకోవలసి వచ్చినప్పుడు, భారతదేశ నంవిధా 

నానికే తమ విధేయత (ప్రకటిస్తూ (ప్రమాణాలు చేశారు. అందుచేత 
శాసన సభలో అప్పుడు భారతదేశ సంవిధానానికి విధేయత చూపించే 

_ వారు కొందరూ; మనల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిన (బ్రిటిష్వారి చక్రవ దిశే 

విధేయత చూపించి (పమాణం చేసినవారు మి కొందరూ (చాలా 
మంది) ఉన్నారు. ఇది కూడదని (పకాళశంగారు తేవదీసిన పాయింట్ 

ఆఫ్ ఆర్హర్ను నభాధ్యతుడు (త్రోసివేశాడు. (ప్రకొశంగారి పాయింటు 

సరి అయినది కాదని అధ్యకుడు ఇచ్చిన రూలింగు సరి అయినది కాదని 

నేను (ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కరలేదు. 
ఈ పాయింటు లేవదీపినపుడు శానన సభలో చర్చింపబడుతున్న 

విషయము __జమీందాదీ రద్దు బిల్లు. ప్రకాశంగారు ఆ సందర్భంగా 

ఇలా అన్నారు: 

“కాం(గను అధిష్టాన వర్గంవారు ఈ జమీందారీ రద్దు 

బిల్లు చర్చించడానికి పూర్వం చెన్నరాష్ట్రపు మంతులు తమ 

దగ్గరికివచ్చి సలహో తీసుకోవలసిందని ఆదేశించారు. వారు 

చెప్పినట్టు ఈ (ప్రభుత్వంవారు నడుచుకోవాలి. 

“అధ్యక్ష! కాంగెసు అధిష్టాన వర్గంవారు మన (ప్రభు 

త్వంలో ఇటువంటి అతి జోక్యం “కల్ప్సించుకో కూడదని నేను 
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ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రోజులలో గట్టగా ఎదిరించాను. 

స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తరువాత, సంవిధానంలో రాష్ట్ర (ప్రభు 

త్వాలకని ఏర్పాటైన విషయాలలో, మన (ప్రభుత్వానికి చెంది 
నంతమటుకు, సంవిధానానికి వ్యతిరేకంకాని పద్దతిలో, మనకు 

తోచిన నిర్ణయం మనమే చేసుకోవచ్చును. మన సంవిధానానికి 
విధయత “చూపుతూ (ప్రమాణం చేయమనడానికి దే కారణము.” 

(ప్రకాశంగారు ఈ మాటలు చెప్పిన తేదీ 31247. అప్పటికి 

న్వాతం్యత్యం వచ్చి దాదాపు నాలుగు నెల లయింది. 

_ అయినప్పటికీ [బిటిమ (పభుత్వం ఎడల విధేయత చూపుతూ 
(ప్రమాణంచేసిన వారు, ఢిల్లీ (ప్రభుత్వానికి విధేయత చూపించాలని 

భావించారు కానీ, సంవిధానం విషయం వారి మనసుకు పట్టలేదు. 

ఇతర విశషములు: 1947 

(పకాశంగారి మంత్రిమండలి పతనానంతరము, ఆయన నిన 

సిస్తున్న ఇంటినుంచి ఉత్రర క్షణ౦ ఖాళీ చేయించడానికి చిన్న ఉద్యో 

గులు, సిబ్బంది పూనుకొన్నారు. జాతి వెరనుంశే అలా ఉంటుంది. 

(స్రకాశంగారు మరొక ఏర్పాటు చేస్తే పేగానీ అక్కడినుంచి కదిలేది లే 

దన్నారు. కార్యదర్శులు కొందరు, "ఈ సమస్య నెలా పరిష్కరించేదని 

గాభరా పడ్డారు, 

గవర్నమెంట్ హవుస్ ఎసైటులో ఒకటి, రెండు ఇండ్లు 

కాళీగా ఉన్నాయి, మం(త్రులై నా, కాకున్నా _. ముఖులె న శాసన సభ్యు 

లకు అవి వసతి గృహాల (కింద ఇవ్వడం పరిపాటి, 

రెండు, మూడు దినాలు సిద్దాంత రాద్దాంతాలు జరిగిన తర్వాత, 

ఒక యిల్లు కేటాయించగా, ప్రకోశంగారు" పాత యింటిని వదిలి, 

అందులోకి వెళ్ళారు. 

ఆంధ్రరాష్ట్రం ఏర్పాటై, కర్నూలుకు కదిలేదాకా ఆయన ఆ 

యింట్లోనె నివసించారు, 

నూతన ఆంధ్రరాష్ట్ర స్వరూపం ఆ యింటోనే నిరయమెనది. 
' యు య మా రాజా 
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మం(తులపె ఛా ర లు 

(ప్రకాశంగారు ముఖ్యమం|తిగా ఉన్న రోజులలో నే__ బెజవాడ 

గోపాల రెడ్డిగారు, వారి కుటుంబంలో మరొక అయిదారుగురు, వారికి 

కొంత దూరపు బంధువులయిన ఇద్దరు కలిసి ఓక పై 9 వేటు కం పేనీగా 

ఏర్పడి, సెట్ ఎయిడ్ టు ఇండస్ట్రీస్ అక్తు [క్రింద పది లక్షలు అప్పు 

ఇవ్వవ€ “సిందని డై రెక్టర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీసుకు ఆర్త పెట్టుకొ న్నారు, 

. వారు చేయదలచుకొ న్నది. __ వేరుశనగనూనె తీయడానికి “ఒక మిల్లు 
స్థాపించడము. 

ఆ మిల్లు పెరు సుదర్శన ఆయిల్ మిల్సు. 

ఆ శాసనం (కంద ఇటువంటి బుణాలు ఇవ్వడానికి వీలులేదని 

వారు నిరాకరించారు. దానిపై స్టెట్ సై నాన్స్ కార్పొరేషన్ వారిని 

బుణము కోరగా వారూ నిరాకరించారు. ఆ తర్వాత ఆ బుణం ఇన్వ 

వలసిందని వారు (ప్రభుత్వానికే అర్తీ దాఖలు చేసుకొన్నారు. ఇంతలో, 

(పకాళంగారి మంత్రివర్గం పతనమయుంది. 

తర్వాత, గోపాలశెడ్డిగారు ఆర్థిక మంత్రి అయ్యారు. బళ్ళారి 
నుంచి వచ్చిన హెద్, సీతారానురెడ్డి అనే శాసన సభ్యులు పారిశ్రామిక 

శాఖా మంతి అయ్యారు వారు తమ యాజనూన్యం (కింద నడిచే 

ఒక మిల్లుకు ఆరు లక్షలు కావాలని ఆర్తీ పెట్టుకోగా, అర్జిక మంత్రిగా 

గోపాల రెడ్డిగారు దానిని ఆమోదించి డబ్బు మంజూరు చేళారు. 

పారి శ్రామిక శాఖా మంత్రి అయిన సతారామరెడ్డిగారు అంతకు 

ము.దు పదిలక్షల రూపాయలకోనం గోపాల రెడ్డిగారు "పెట్టు? కొన్న దర 

థాస్తుపై డబ్బు మంజూరు చేయడం అర్హ మేనని సిఫారసు చేశారు. 
ఆర్దిక "మంత్రిగారు తమ దరథఖాస్తుపై డబ్బు మంజూరు చేసుకొన్నారు. 

ఆ సంవత్సరంలో పేట్. ఎయిడ్ టు ఇండస్ట్రీస్ అక్టు (క్రింద 

బుకాలు ఇవ్వడానికి కేటాయించిన సొమ్ము యాభి భె వేల రూపాయలు 
_ మాత్రమే. లక్షకు మించి కొత్తగా వ్యయం చేయవలసి ఉం, 

"పైనాన్స్ కమిటీ అనే ఉప సంఘం ముందు, వాటికి సంబంధించిన 
" దరఖా స్తులు విచారణకై వెళ్ళాలి. అయితే, శాంక్షన్ అయిన ఈ దర 
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ఖాస్తులు ఆ కమిటీ ముందుకు వెళ్ళినట్టు లేదు. ఇది కాబినెట్కు అసలే 
తెలియదు, 

ఇది అధికార దుర్వినియోగమని మంతుల పై (పకాకంగారు 

చేసిన మొదటి ఛార్జీ. * 

తెనాలికి చెందిన శాసన సభ్యులు ఆలపాటి వెంకటరామయ్య 

గారు మోహన్ ఇండస్ట్రీస్ అనే ఒక సంస్థ కోసం లక్ష రూపాయల 

బుణం అడిగారు. ఆయన గోపాల రె్తీగారి వర్షానికి చెందినవాడు 

గనుక లక్ష రూపాయలు మంజూరు చేశారు. ఆ మోహన్ ఇండస్ట్రసుకి 
సైను బోర్డు తస్ప, వేరే పరి్మిిశమ అప్పుడూ లేదు, ఇప్పుడూ లేదు. 

ఏ “విధమైన హోమీ (సెక్యూరిటీ) లేకుండా తమ రాజకీయ 

మి తునికి లక్ష "రూపాయలు ఇవ్వడం తప్పని ఎవరో శాసన సభ్యులు 

గట్టగా అల్లరి చేసిన పిమ్మట, లక్ష 'రూపాయల విలువగల వేరే భూమి 

హామీగా “ఇస్తున్నామని వారు షతం ఒకటి బలవంతాన వాపి 

యిచ్చారు. ఆ అస్పు తీరలేదు. సెక్యూరిటీ ఇచ్చిన ఆ సిపెన బుణాన్ని 
రాబట్టుకొందామనుకొంకే, ఆ సృత్రమే చెల్లదు అనే మొదలై న వాదాలు 
శేవదీశారు. 

అధికార దుర్వినియోగ నేరారోపణలో ఇది కూడా ఒకటి. 

(పకాశంగారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నపుడు, ధాన్య సేకరణ 

చురుకుగా జరగడానికని ఎరువులు చవకగా దొరకడం కోసమని 

బసాకు ఒకటి చొప్పున బోనస్ చీటీలు ఇచ్చేవారు. బోనస్ చీటీకి ఇంత 

ప గోపాల రెడ్డి గారు సుదర్శన మిల్లుకు శాంక్ష కా చేసీన 

బుణం, ఆంధ్రరాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు తమిళ రాష్ట్రం వసూలు 

చేసుకోవలసిన బుణాలలో చేరింది. వారికి ఆ మిల్లునం తొ అమ్మినా 

ఆరులతమలకన్నా ఎక్కువ రాలేదట. 

4 ఈ వెంక ట రామయ్య గారు 1962 లో మంతి అయ్యారు, 

పాపం, వాఠాత్తుగా మరణించారు. మం, తిగా ఉన్న సమయంలో, 

తెనాలి పట్నా నికి వ్ చాలా ఉపయోగాలు చేసుకోగలి-గారు. 

అక్కడ ఆయనక వమంచిశే పేరే ఉంచేది. 
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అని ఎరువులు గవర్న మెంట్, గొడొనులలో కొనుక్కు... నేకుందుకు వీలు 
కల్పించారు. ఇటువంటి లాభం స్వయంగా ధాన్యం పండించి, ధాన్యం 

అప్పజెప్పే ర రె తులకే చెందవలెనని ఆదేశము. ఈ ఆదేశం (ప్రకారం 

రై తులు బోనస్. చీట్లను సంపూర్ణంగా వినియోగించుకొనే సమయం 
రాకుండానే (పకాశంగారి మంత్రివర్గం పతన మయింది. 

కొత్త త మంతి వర్గంలోని వేముల కూర్మ య్యగారు, (ప్రకొశం 

గారి మంతి “వర్గంలోనూ ఉండిన వారే. పడత్రో సీన వారితో ఏకం 

కానడంవల్ల కొత త మంతి వర్గంలో కాడా ఆయన మరల మంత్రి 

అయ్యారు. 

విజయవాడలో, ఆయనకు సన్నిహితుడైన ఒక హోటలు 
ఖామందు ఉండేవాడు. ఆయన అమాయికులై న ర తులదగ్గర వందల 

కొద్ది టన్నుల ఎరువులు తేలిగిన బోనస్ 'ఫీటీలను సంపాదించా 
ఆగ్రికల్నరల్ ఆఫీనరు దగ్గిరికి వెళ్ళి ఈ టోనస్ బీటిలన్నీ Me 

సరికి ఆ ఆఫీసర్ ఆ బీటీ లేకు కావలసిన ఎరువు విజయవాడ గొడా 

న్లలో లేదనీ, చాలా గొడౌన్ల నుంచి సేకరించినా సరిపోదని అఖిప్రాయ 
పడాడు. 

ళ్ 

ఆఫీసర్ అనవసరంగా ఆలస్యం చేస్తున్నాడని, ఆ హోటలు 

ఖభామందు కూర్మయ్యగారితో చెన్నపట్నానికి వచ్చి చెప్పారు ఆయన 
వ్యవసాయ శాఖామంత్రి అయిన మాధవమేనోన్ గారిచేత- హోటలు 
ఖామందుకు ఆయన ఇచ్చే బోనస్ చీటీ లనుబట్టి కావలసినంత ఎరువులు 

ఈయనలసిందనే ఆదేశం (వ్రాయించి, ఒక కాపీ ఆయన చేతిలోనే 
పెట్టి పంపారు, 

ఒకొక్క రై రె తుకు నిర్తీ తమైన బరువుగల ఎరువులకు మించి 

ఇవ్వరాదనే నిషేధం ఉండడంవల్ల, ఎంతమంది రై తుల పేర్ల కావలెనో 

అంతమంది పేర్లతో ఆయన అంతకు ముందే ఒక పట్టీ ' దాఖలు చేసి 

ఉన్నాడు. ఆ పట్ట నిజమైనదో, అబద్దమైనదో చూసిన వాడెవడూ లేడు. 

ఆ హోటలు కామందు తాను వైతు కాకపోయినా, వందలకొద్ది 
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రై తుల కీయవలసిన ఎరువులను తాను వాక్ మార్కెట్ చేసుకున్నట్ట 
యితే, ఉత్త పుణ్యానికే అనేక వెల రూపాయల లాభం పొందగలడు. 

అధికార దుర్వినియోగ దోషారోసణలలో పకాశంగారు 

పర్కొనవాటిల్ ఇది ఒకటి, * 

* ఆ హోటలు. ఖఫామందుు _ కూర్వయ్య గారు. ఇప్పించిన 
గవర్న మెంట్ ఆగత “కాక్స్ తీసుకు వెళ్ళి, "వెంట నే ఎరువు బిమ్మని 

విజయవాడ అ|గికల్వరల్. ఆఫిసు "నె త్రై బున కూచున్నాడు. ఆయ 

నేమో_ గవర్న మెంట్ ఆగరు "కాక్స్ తనక అంది, (పభుత్వంనుంచి 
డె 

వచ్చే ఆదేశాలు మొదలె నవి వనమానుచేసే రిబిసరో ఎక్కి_ంచు ' 
లుం 

చై రను కోకుండా ఎరువు లివ్యశేనన్నాడు. శచౌన్న పట్నంనుంచీ ఆర్హ 

ఆధికార మౌస్తంలో విజయవాడకు అంద లేను. 

ఇంతలో ఈ వ్యవహారం శాన్న పట్నంలో పాక్క_ గా, 

వ్యతి కేక వరంవాయ్యో ముఖ్యమం త్రీ రామస్వామి 'రెడిగారి దగరక 
G ౧౦ 

వెళ్ళి ఒక వా ప్రష్మతం దాఖలు చేసుకొన్నారు. గరెతుశాని ఒక 

పోటలు కీపరుకు మంతి కూర్మయ్య గారితో. సన్నిహితత్వ మున్న 
దన్న కారణంతో ఉలుటా చేయనాదని, వ్యవసాయశాఖ మంతి 

వందలకిెగ్ది చెతులక సరిపడే ఎయువులు ఒక నల బజారు ఆసామోకి 
ఎ cn 

ఇవ్వడం ఆపవలసిందని వాచ విజ్ఞ పలా పేర్కొ. న్నారు. 

వెంట "సే ముఖ్యమం తె గారు, ఆ ఆసామోకి ఎరువులు ఇవ్యడం 

ఆపమని ఆఫిసరుకు “సాత్ ఇష్యూ” అని తంతి యిచ్చారు, ఇవ్వమని 

పంపిన నకలు అజేళం అందిన మూడు రోజులక-గాసీ ముఖ్యమం (త్రి 

గారి నిషేధ ఊ తరువు ఆంద లేదు. నూర్చుయ్య గ మిత్రులు తల 

పెట్టిన అన్యాయం జరగ లేదని ఉద్యోగి సంత షిం-చినా, ముఖ్య 

మం త్రీగారి డా తరువు ఆంటే మధ్య గవర్న మెంట్ డా తెరవు 

ధిక్కు_రించాడ నే "ఆకోప ణతో కూర్చ్యయ్య, మాధవ -సేనోన్ గారలు 

అతనిని డిని సిస్ చేశారు, గవర్న మెంట్ ఆక్తరు అందక ఇవ్వ లేదన్న 

అతని మొర విన్నవారు లేరు, 1954 లా ప్రకాళంతారు అంధ్ర 
రాష్ట్ర ముళ్లు మంతీ ఆయి అతని మెమోలు (అప్పీలు విజ్ఞప్తులు), 

చూచి, తి ఉద్యోగంలోకి తీసుకొన్నారు, | 
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ఈ విధంగా ఒక పది ఛార్జీలు కలిపి, మంతులు ఈ విధంగా 

_ అధికార దుర్విని మోగంచే సే న్ 'కాం(గెను (ప్రతిష్షకు భంగం కలుగు 

తుందని కాంగెసు అధ్యకతులు రాజేం(ద (వ్రసాదుగారు చెన్నపట్నం 

వచ్చినప్పుడు విజ్జి ప్రి హృతం ఆయన చేతికిచ్చాము. 

ఆ సమయంలో ఆయన నాతో ఇలా అన్నారు: “నీవ 

సంత కం పెట్టి ఇచ్చినప్పుడు, ఇందులో నిజమున్నదో లేదో 

అన్న చర్చ నాకు అక్కరలేదు. నీవు (వ్రాసింది నిజమని నేను 
నమ్ముతాను. కాని, ఎ డెనిమిదిమంది మం[తులతో సంబం 

ధించిన దీన్ని చర్చి సై (ప్రభుత్వపు (ప్రతిషకు భంగం కలుగు 

తుంది. అందుచేత దీన్ని చర్చించాలని గట్టిగా అడగవద్దు. 19 

“మీరూ మేమూ కలిని పెంచిన కాంగెను (పతిష్ష మాట 
ఏమిటి?” అని నేను ఎదురు (ప్రళ్న వేశాను. 

ఆయన నవ్వుకుంటూ ఆ కాగితాలు (పక్కను పెటసుకున్నారు. 

కాం(గ౧ను అధిష్టాన నర్గంవారు కలుగజేసుకోరని తెలిసిపోయింది. 

అందుచేత (ప్రకాశంగారే, ఈ విషయాలను శాసన సభలో 

చర్చించడానికి , శాసన సభ హక్కుల భంగమనే సూతం [కింద 

(ధివిలేజీ తీర్మాన మొకటి (ప్రవేశ పెట్టారు. 

మంతులు అధికారం దుర్వినియోగం చే సై దాన్ని శాసన సభ 

హక్కులకు భంగం (క్రింద చర్చించే అవకాశముందా, లేదా? అన్నది 

స్పీకరు పదిహేను రోజులపాటు ఆలోచించి, చివరకు దానికి హక్కుల 

భంగంతో సంబంధం లేదని (త్రోసివేశాడు, అయితే, ఆ విధంగా (కోసి 

వేసినపుడు, ప్రత్యెక మైన తీర్మానం (కింద నోటీసు ఇచ్చినట్టయితే 

ఆలోచిస్తానని ఒక వాక్యం ఆందులో (వాశాడు. 

వకాశంగారు ఆ సలహా తీసుకొని, ఆ దోషారోపణ పతం 
లోని విషయాలన్నీ శాసన సభవారు చర్చించి, దోషమలయిన మం(తుల 

మీద తగిన చర్య తీసుకొనేందుకు (ప్రభుత్వానికి సిఫారసు చేయవలసిం 
దనే తీక్మానమును (ప్రవేశ పెట్టారు. (ప్రవేశ సెశుముందు, అనవసర మైన 

_ అభ్యంతరాలు ఆఫీసువారు లేవదీయకుండా, ఆ ముసాయిదా సత్రాన్ని 
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సెక్రటరీ గారికి చూపించి అయన దాగున్నదన్న తర్వాతే కార్యని బం ఫ 

నల (ప్రకారంగా నోటీసిచ్చాము. 

ఈ నోటీసిచ్చామన్న సంగతి తెలిసిన 'వెంటనే మం త్రివర్షం 

యావత్తూ ఆ బరువు స్పీకరుపై ని మోపడం మొదలు పెట్టారు. 

యథాలాపంగా మాట్లాడినట్లు ఒకమారు, సలహా అడిగినట్లు 

మరొకమారు; రావేం(ద ప్రసాద్ గారే (పభుత్వం (ప్రతిష్టకు లోటు 

వస్తుందని దెప్పినస్సుడు, కొం, (గను పార్తీలో సభ్యులయిన (ప్రకాశం 

గారు ఇటువంటి తీర్మానం ప్రతిపాదించడం న్యాయంగా ఉందా అని 

ఇష్టాగోష్టిగా చెప్పినట్లు ఇంకొకమారు; ఇంతకూ (ప్రకాళంగారికి 

సంఖ్యా బలం లేకపోవడంవల్ల ఏలాగూ విగిపోయే తీర్మానం చర్చకు 

తెవ్చి, శానన సభా సమయమంతా వ్యర్గ్ణపరచడం భావ్యమా అని 

వేరొక్క_మారు_..ఆనేక విధాలుగా స్పీకరుగారిని ఒక మంతి వదిలితే 
ఇంకొక మంత్రి, వారి వర్షాలకు చెందిన శాసన సభ్యులూ. వెళ్ళి 

ఆయనను నొక్కడానికి చాలా యత్నించారు, 

ఆయన కూడా కార్యదర్శితో చాలా చర్చించి, ఆ తీర్మానం 

(తోసి వేయడానికి ఏ విధంగానూ వీలులేక పోవడంవల్ల దానిని గ్రహిస్తూ, 
ఎట్ల యినా తీర్మానం ఏగపోతుంది గదా బాధ ఎందుకని. మం(తులకు | 

నచ్చజెప్పి, ఆ తీర్మాన్ని ఎజండాలోనికి తెచ్చేందుకు అనుమతించారు. 

(సకాశంగారి ఉధేశం__తీర్మానం జయమవుతుందా, వీగి 

పోతుందా అన్నది కాదు. శానన సభలో బాహాటంగా, ముఖాముఖి 

చర్చ జరిగితే, మంతులు చెప్పుకోగలిగినద౦ంతా చెప్పుకున్న త ర్వాత = 

మంతుబుచేసిన పనులు, అధికార దుర్వినియోగం, కింద తప్పకుండా 

వసా నాయసి (ప్రజలు (గహిసార నీ, అలా (గహించడ ౦వల్ల రాబోయే ఎన్ని 

కల్లో వారే అధికార దుర్వినియోగం చేసిన ఆ మంత్రులకు తగిన గుణ 

పాఠం చెప్పుతారనీ ఆయన ఆలోచన. అది పొరపాటు కాలేదు. 

శాసన సభలోనూ, తర్వాత బహిరంగంగానూ ఆ మం్మత్రులు 

మొదటి సంవత్సరంలోనే చేసిన ఆధికార దుర్వినియోగాన్ని (ప్రజలు 
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(గవాంపగలిగారు. 1952 జనరల్ ఎన్నికలలో ఆ దోషారోపణ పషత్రా 

నికి గురి అయిన మంత్రులలో ఒక్కరూ తి9గి ఎన్నుకోబడలేదు. 
మొదట్లో, ఈ విషయాలను |పకౌశంగారు బాగా నొక్కినొక్కి 

(పతి బహిరంగ సభలోనూ చెప్పాలని అనుకొన్నాము. కాని, ఎన్నికల 
సమయం వచ్చెసరికి, మెము వెళ్ళిన చోటల్లా ఠః మంతులు, వారి అది 

కార దుర్వినియోగం అన్న మాటలతో నే వౌతావరణమంతా నిండి 

పోయింది. ఫలితం మీనచెప్పినవిధంగా ఆ మం(తులందరి సరా 
జయంగా పరిణమించింది. (వకాశంగా రీ విషయంలో చేసిన (వచారం 
వారి దూరదృష్టికి నిదర్శనము. 

వీటి చరిత యింతటితో ఆగలేదు. శానన సభలో జరిగిన 
చర్చలు, గలాభాలు అన్నీ చూసి, అధిష్టాన వర్గంవారు వీటి విషయమై 
చర్చిసాము అమ్మన్నారు. మేము చేసిన ఆరోపణలు బుహావు చేయడాని 

కోసం, వాటికి సంబంధించిన కాగితాలు (ప్రభుత్వంవారు మాకు 

చూపించవలసిందని కోరాము. అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కుమారస్వామి 
రాజాగారు. ఆయన విషయం ఇదివరలో కొంత (వాసే వున్నాను. 
ఆయన, కాం గను అధిషానవర్గంవారి ఆదేశాన్ననుసరించి. ఆ కాగితా 

లన్నీ మాకు చూపించారు. "దానిపై ఆయన, ఇవేనో ఒకమారు ' 

అధిష్టాన వర్షంవారు కూడా పరిశీలించి తుదినిర్ధ్ణ యం తీసుకొం"ే, 
కాం(గెనుపార్టీ బలపడుతుందని [వాయడం తటస్తీంచింది. దానిమీద, 
అధిష్టాన వర్గ్లంవారు వర్కింగ్ కమిటీ సభ్యులై న శరకరరావు దేవుగారిని 

వీటిని పరిశీలించడానికి, నియమించి పంపించారు. 

ఇంతటిలో, పట్టాభి సీతారామయ్యగారి వర్శంవారు రు___తాము 

కూడా ఏదో ఒక దోషారోపణ చే స్టే తమ వర్గంమీద చేసిన దోషా 
రోపణల బలం, తగగలదని ఒక ఆరోపణ చేశారు. 

వారు, 1015 లో ఆంధ్రదేశంలో తుఫాను చెల రేగినప్పుడు, 
తుఫాను బాధితుల సహాయార్థం వనూలుచేసిన డబ్బులో మిగులు 

ధనం, పాస్బుక్కు. తమ వర్గానికి చెందిన కోశాధ్యకుని చేతిలోనే 
ఉండడంవల్ల __అందులో ఒక పెద్దమొ త్తం ఇరవై వేల రూపాయలు, 
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ఒక ఆసామీ భవిష్యత్తులో (పకొశంగారు ముఖ్యమం (తి అయితే 

తనకు ఏదో ఫారెస్టు కాంటాక్టులకు సహాయం చేస్తారనే ఉదేశంతో 
ఇచ్చిన లంచమని, ఆ మొత్తం ఆవ్యక్తి ఏ బ్యాంకువారి ఏ నెంబరు 

చెక్కుమీద వాసియిచ్చాడో వివరిస్తూ, తమ నర్షంమీది నేరారోపణ 

లను సరికీలించేటపుడు, (ప్రకాశంగారు పృచ్చుకొన్న యీ లంచం 

విషయంకూడా చర్చించాలనే (ప్రతి విజ్ఞప్తి ఆ శంకరరావుదేప్పగారి 

చెతిలో పెట్టారు. 

శంకరరావుదేవుగారు రాగానే (ప్రకాశంగారు తమపై నున్న 
ఆరోపణలన్నిటికీ “కాపీలుకాక అసలు కాగితాలనే చూపించి "మన్నారు. 

ఆయన, కాపీలు ఇచ్చినప్పుడు అసలుతో సంబంధ మేమని అడిగారు. 

““కిమినర్ కేసులో ముద్దాయికి అసలుకాగితం చూసే హక్కుంది. 

చూపించంి”డని ప్రకాశంగారంచే, ఆయన, “కాపీలో ఉన్నదే 

అనలులో ఉంటుంది గదా! ఎందుకు అసలు కావాలని నొక్కి. అడగడ” 

ని పశ్నించారు, 

అందుకు (పకాశంగారు ఇలా చెప్పారు : 

“ఈ మంత్రులపై నేను ఆరోపణలు తెచ్చి, మూడేండ్లు 

కావచ్చింది. ఈ మూడేండ్లలో, ఇప్పుడు నాపై చేసిన ఈ 

ఆరోపణల ప్రసక్తి రాలేదు. ఇటువంటిది___నిజంగా వారు నా 

మీద చేయదలచి ఉంటే, 1946 లో నేను ముఖ్యమం(త్రీగా 

ఉన్నప్పుడే చేసి ఉండవలసింది. 

“ఇవన్నీ రాజకీయాలు. అందుచేత, ఇంత ఆలస్యంగా 

వచ్చిన ఆరోపణ, అసలు ఎక్కడనుంచి పుట్టిందో తెలుసుకో 

వాలి, ఈ సంతకం పెట్టిన ఆసామీ కృష్ణాజిల్లావాడు. ఈ 

కాగితం కృష్ణాజిల్లాలో పుట్టలేదు. నాకు లంచమిచ్చాడని ఆరో 

పింపబడిన "మనీషి చెన్నపట్నంవాడు. ఈ కాగితం చిన్న 

పట్నంల్ పుట్టలేదు. ఇది ఢిల్లీలో పుట్టంది. అసలు కాగితం 

చూ స్తే, అద్ ఎవరి ఇంటిలో పుట్టిందోకూడా చెప్పగలను, 
అందుకోసమే అడుగుతున్నాను.” 
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“ఏమయినా సరే, ఇవ్వ” నన్నారు శంకరరావుదేవుగారు. 
అం'పే, ఈ ఫిర్యాదు రాజకీయంగా వేసిన ఎదుశే శ్రేగాని, నిజం 

కొదన్నది ఆయనా (గహించే ఉంటాడు. అందుచేతనే __ అసలు ఇవ్వ 

వలసిందని మా పట్టుదల ; ఇవ్వనని ఆయన పట్టుదలాను. 

అధిష్టాన వర్షంలో (సకాశంగారికి (పతికక్షీగా ఉన్న ఒక ఉన్నత 

స్టానీయుని యుంట యీ అభూత కల్పన జరిగిందని మా అందరి 

మననులలోనూ ఉండేది, : 

ఇక, ఇక్కడ చెన్నపట్నంల్ తమకు లంచమిచ్చాడని చెప్ప 

బడ్ల వ్యక్తిని పిలిపించి, ఆయన చెసే బ్ర సాక్ష్యం తీసుకోవలసిందని 

ప్రకాళంగోరు శంకరరావుదేవుగారిని బలవంతం చేశారు. 

“ఎందుకు లేండి, అక్కరలేదు లేండి అని ఆయన తస్పు 

కొన్నారు. 

ఆతర్వా ॥ 

స్వామిరాజాగా రిచేత ఆరోపణప్మతంలో చెప్పిన బ్యాంకుకు ఉత్తరం 

(వ్రాయించారు ఆ బ్యాంకువారు, ఆ పేర్కొన్న వ్యక్తికి తమ బ్యాంకులో 

అకౌంటు లేదనీ, అందులో చెప్పిన నంబరుగల చెక్కు పుస్తకం 

తమ బ్యాంకువారు జారీ చేయలేదనీ (వాశారు. ఇంక (ప్రకాశంగారిపై న 

దోష మేముంది? 

అయితే, కుమార స్వామిరాజాగారు గానీ, శంకరరావుదేవుగారు 
గానీ__బ్యాంకువారి ఉత్తరాన్ని వెంటనే బయట పెట్టలదు. 

కొంతకాలమైన తర్వాత మేము ఢిల్లీ వెళ్ళవలసి వచ్చింది. 
ఈ తగుపు తీర్చడానికి, కాంగెసు అధిష్టాన 'వర్షంవారు__ వల్ల భాయి 

పెలు, జవహర్లాల్ న్నెహూ, మౌలానా అజాద్ గొరలు గల ఓక ఉప 

సంఘాన్ని నియమించారు. 

బ్యాంకువారి ఉ త్రరం సంగతి మాకు తెలియసీకపోవడంవల్ల, 

(ప్రకాశంగారు మొదటి ' "దోరణిలోనే, తమపై గల ఆరోపణ మోట 
. లు 

మొదట విచారించి, తాము దోషియో, నిరోషయో తేల్చవలసిందని 
బలవంత పరిచారు. 
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బ్యాంకు ఉ తరం సంగతి తెలిసి ఉండికూడా, నెహూగారు, 

“పరిశీలన కేముంది? పరిశీలన కేముంది?” అని పదిసారు తప్పించి 

మాట్లాడారు. 

చివరకు, ఆ ఆరోపణ సరియైనది కాదని ఒక ఉత్తరం 
మూలంగానై నా అధిష్ఞానవర్గంవా రెవరూ తెలియపరచలేదు. 

చివరకు నివేదిక వ్రాసేటప్పుడు మాత్రం, ప్రకాశంగారిపె 

(వాసిన ఫిర్యాదులో "పేర్కొన్న వ్యకికి, అందులో చెప్పిన బ్యాంకులో 

అకౌంటు లేదని (వాశారు, 

ఈ ఊ తరం ఎక్కడ, ఎలా పుట్టింది? ఇటువంటి ఘోరమైన 

అసత్యారోపణలు చేసినవారిపై ఏమి క్రమశిక్షణ చర్య తీసుకో వాలి? 

ఈ వ్యవహారాలు వారెవ్వరూ పట్టించుకోలేదు. 
అటువంటి కాం(గెసువాదులూ, అటువంటి కాం గెను అధిష్టాన 

వర్షమూ ఉండడంచేత నే __సత్యాహింసాచక్రద్వయం పై సని, మహాత్మా 

గాందీగారు స్వాతం త్య రథాన్ని నడిసించి సంపాదించిన స్వతం(త 

భారత దేశానికి, ఇప్పుడు మనమంతా చూస్తూన్న | కడగండ్లు కలగడంతో 

ఆశ్చర్యం లేదు. 

10 
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లోగడ (పకాశంగారి ఒ _త్తిడిపై న, మరికొందరు మ్మితుల ౬ _ిడి 

సై న__సంవిధానం “ముసాయిదాలో ఆంధ్రరాష్ట్రం సరు, 
మిగిలిన రాష్ట్రాలతోబాటు (వాశారనీ, కాని, 21-2-1848 న |పకటిత 
మైన ఠెండవ ముసాయిదాలో ఆ పేరు వదిలివె పెటేళారనీ (వాళాను. 
ఆలాగు వదిలి పెట్టడానికి, రాష్ట్రం (ప్రత్యేకంగా కార్యనిర్వహణ జరుపు 
కోవలెనం కే, కొన్ని సనులు ముందుగా జరగవలెనని కారణాలు 
చెప్పారు. 1047లో అమలులోఉన్న గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 
ఆక్టు మర (కొత్త రాష్ట్రంయొక్క యంత్రాంగం సిద్దం చేసుకొని 
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ఉండాలి. రాష్ట్రానికి కావలపినటువంటి అన్ని హంగులు, రాష్ట్రంలో 

చేరవలపిన భూభాగం సరిహదులు సిద్దంగా ఉంటేనే సంవిధానం 
టు 

"షెడ్యూలు (అనుసూచ్చి లో రాష్ట్రం ప పేరు ఉంచే లాభముంటుందని 

వారు చెప్పారు. 

సంవిధాన సభలో ఈ విషయం వచ్చినప్పుడు (పకాశంగారు 

ఇలా అన్నారు : | 

“అధ్యక్షా! ఈ సందర్భంలో ఒక విషయం మీ దృష్టికి 
తెస్తున్నాను.. ఇప్పటికి 86 సంవత్సరాలుగా, ఆంధ [ప్రాంతం 

నుంచి (ప్రతినిధులుగా వచ్చిన డాక్టర్ పట్టాభి సీతారామయ్య 

గారు ఆచార్య రంగాగారు, నేను మొదలే నవారము ఆం(ధ 
రాష్ట్రం కావాలని వాదిస్తూనే ఉన్నాము. "ఇప్పటి వరకు మా 
కోరిక ఫలించలేదు. 

“అయితే, ఈ రోజున మా సూత్రాన్ని కార్యగెసు 

వర్కి౦గ్ కమిటివారు ఆమోదించారు. జవహర్లాల్ న్నెహూ, 
వల్ల భాయి పులు, పట్టాభి సీతారామయ్యగారలకు ఈ 

సూత్రాన్ని అంగీకరించినందుకు నా కృతజ్ఞత. దీని విషయమైన 

పని ఈ రోజునే (ప్రారంభం కావాలి. "చెన్నపట్నం నందం 

ధించి తగాదా వచ్చింది. అవి సరిష్క-రించలేకపోయాము, 

“అధ్యక్షా! మీరు థార్ కమిషనును నియమించారు. 

వారు దేశమంతా తిరిగారు. సమస్య బాగా పరిశీలించారు. 
కొన్ని సిఫారసులు చేశారు. వారు చేసిన సిఫారనులు ఆధా 
రంగా చెన్నపట్నం. -కంధరాష్టానికి కలపాలి అన్న వాదము; 

లేక పట్నం రెండుగా చేసి రెండు రాషై9 లకు చెరొక భాగం 

ఇవ్వాలనే వాదము; లేక చెన్నపట్నాన్ని (పత్యేక రాష్ట్రంగా 

చేయాలన్న వాదము అటుంచి, ఆం(ధరాష్ట్రం ఏర్పాటుచేయా 

లని కోరాము. వర్కింగ్ కమిటీవారు ఈ సమస్య విషయమై 

ఏ పరిష్కారానికీ రాలేకపోయారు. కాని, సరిహద్దు కమిషను 

వారు ఈ విషయంకూడా ఆలోచించే అవకాశ ముండగలదని 
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తేల్చారు. అందుచేతనే, వర్కింగ్. కమిటీవారికి నా (ప్రత్యేక 

మైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఆం(ధ్రసాంతానికి చెసిన 

ఈ విధమైన ఏర్పాటు భాషారాషస్ట్రాలు కోరుతున్న ఇతర 

ప్రాంతాలకూడా చేయడం న్యాయము. భాషారాష్ట్రాలు ఐక 

ముత్యమును తీనుకువసాయి గాని, అనై క్యమును తీసుకురావు. 
భాషారాష్ట్రాలు (ప్రజలకు బలం చేకూర్చి, (ప్రజావ్యతిరేక శక్ర 

లను ఎదీరించే శ కి వారికి కలగజేసాయి.” 

ఇందులో ఇచ్చిన సలహాల నుదట్ట చెన్నరాష్ట్ర (ప్రభుత్వం వొ 

రొక రాష్ట్రువిభజన సంఘాన్ని (పార్టిషన్ కమిట్సి ఏర్పరచారు. ఆ 

నంఘంలో (వకాశంగారు తప్పు, తక్కిన ఆంధ్ర సభ్యు లిద్దరూ తమిళ 

సభ్యులు చెప్పిన సూచనలన్ని టికీ అంగీకారం (ప్రకటించారు. అందులో 

ముఖ్యమైనది___చెన్నపట్నంమీద ఆంధ్రులు అధికారం వదలుకోవలే 

నన్న న్యూతము, (ప్రకాశంగారు అది ఎంత మాతం అంగీకరించము 

అని అడ్డారు. అ కమిటీవారు చేసిన మిగిలిన కార్య క్రమమంతా_. 

అనగా, “అప్పులు, రాబడి పంసకములు, ఈ (ప్రశ్నముందు స్వల్పంగా 

కనిపించాయి. 

(పకాశం౦ -- ప టా భి 

ఈ విషయమై మరొక ఉదంతం కూడా చెప్పాలి. వ్యక్తీ 
గతంగా ఎన్ని భేదాలున్నా, డాక్టర్ పట్టాభిగారు కాంగ్రెసు అధ్యక్ష 

పదవికి పోటీచేసిన సందర్భంలో (పకాశంగారు తమ అనుయాయు 

లందరికోను కలసి, ఆయనను తమ వోట్లతో నెగ్గించ వలెనని యత్నించి, 

ఆ కార్యం సాధించారు. పట్టాభిగారు. అధ్యక్షులయిన తర్వాత, (ఆ 

రోజులలో అధ్యకుణ్ణి రాష్ట్రపతి అని పిలిచేవారు) ఆయన చెన్నపట్నం 

వచ్చినప్పుడు, నేను వారి బసకు గౌరవ సందర్శనం చెయడానికి వెళ్లాను. 

రెండు మూడు మాటలు కుశల (ప్రశ్నలు నాగిన తర్వాత, ఆయన 

చటుక్కున లేచి, లోపలికి వెళ్ళి, ఒక అర ఠావు సైజూ కాగితం తెచ్చి, 

దానిమిద సంతకం చేయమన్నారు. దానిమీద "అప్పటికే ఆయను 
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సంతకం, కామరాజ నాడార్ గారి సంతకం ఉన్నాయి. వారు సంతకం 

పెట్టిన భాగం పైన ఉన్న మాట లివి: 

“చెన్నపట్నంమీద ఆం(ధులు హక్కులు వదులుకో 

గలందుకును, తిరుపతిపై తమిళులు హక్కులు వదులుకో 

గలందుకును ఇందు మూలముగా అంగీకరించడ మెనది.” 

ఇటువంటి కౌగిత౦పైన.___ఆయన, బుజ్జగింపు మాటల మధ్య 

నన్ను సంతకం చేయవని రెండు, మూడు పర్యాయాలు చెప్పగా, “ర్స్ 

రీ విషయం (పకాశంగారితో చర్చించగూడదా?” అని (పళ్నించాను, 

దానిపైన ఆయన, “ పకాశంగారితో ' ఎవరికి కుదురుతుంది? 

మా మటుకు మాకు ఆయన సంతకం కన్నా నీ సంతకమే ఎక్కువ 
విలువ గలది,” అన్నారు. 

కాని, నేను ఆయనకు తిరిగి మెలిగా నచ్చజెప్పి, “సాయం(తం 
మీరు ఒకమారు స్వయంగా ప్రకాశంగారీని కలుసుకొంపే మనమంతా 

ఓక పద్దతికి రాగలము గదా!” అన్నాను. 

“అందుకు, “సరే, ఎందుకు చెప్పావో! ఈ సాయంత్రం జరగ 

బోయే మీ కాంగెస్ కానన సభ్యుల సమావేశంలో ఇందులో (వాసింది 

ఆమోదించడానికి, ఎజండాలో ఈ విషయం కలుపబడుతుంది. కాబటి, 

అక్కడే _సకాశంగారు ఉన్నారు గనుక, ఒక అరగంట ముందుగా వచ్చి 

ఆయనతో మాట్లాడుతానులే,” అని ఆయన చెప్పారు. 
ఏలాగో, ఆయన చెప్పినట్టు సంతకం చేయకుండా ఆయన 

మనసుకు నొప్పి కలిగించకుండా, పరస్పర సుహృద్భావంతో బయట 

పడ్డాను. 

అనుకున్నట్టు, పట్టాభిగారు ఆ సాయంకాలం వచ్చి, నా గది 

దగ్గిర కారు నిలిపారు. దిగివచ్చి, “ఏం విశ్వనాథం! నువ్వు చెప్పినట్లు 

వచ్చాను. \పకాశంగారు ఇక్క_డ ఎక్కడున్నారు?” అని అడిగారు" 

(ప్రకాశంగారు బసచేసిన మేడగదులు చేత్తో చూపించాను. ఆది గవ 

_ ర్నర్ భవనంకాక ప్రత్యేకంగా వేరే కట్టిఉన్న ఒక చిన్న మేడ 

భాగము, 
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సట్టాభిగారు, (పకాశంగారి గదిలోకి వెళ్ళడమనేది ఒక విశేష 
కార్యం క్రింద భావించి, పది పదిహేనుగురు సభ్యులు నా గది దగర గా 

ఉన్న కారు చుట్టూ మూగారు. 

మేము, ప్రకాశంగారు, పట్టాభిగారు కలుసుకున్నప్పుడు ఎలా 
మాట్లాడుతారో ఊహాగానం చేయ “నారంభించేంతలోనే పట్లాభిగారు 

ఓక “చేత్తో జారిపోతున్న పంచె గోచీ సర్దుకుంటూ, రెండవ చేత్రో (క్రిందికి 

మీదికి జారిపోతున్న కాగితాలను పట్టుకుంటూ కారు దగ్గరికి ఇలా శేక 
లేనుకుంటూ వచ్చారు: 

“ఆ ముసలి మూర్జునితో ఎవరు వేగగలరు? ఛ....ఛ....విశ్వ 
నాథం! నువ్వు సంతకం పెట్టనన్నావు! మీ పార్టీ మీటింగుకి నేను 
రానూ అక్కరలేదు, ఈ ఒడంబడిక కాగికం మీరు అంగికరించనూ 

అక్కరలేదు. పోండి! మీకు చేతనై నవి ఏదో చేసుకోండి!” 

కఠోర మైన కంఠంతో ఈ మాటలు చెప్పి, అతి విసురుగా 
చేతులు ఊపి, కారులో తొందరగా ఎక్కి. కూచుని, డె 9వరుతో “తిప్పు 

కారు మన యింటికి,” అని ఆదేశించి ఇగ్రహంగా వెళ్ళిపోయారు. 
ఈ చెన్నపట్నం సమస్యే, తొలినుంచి చివరివరకు (మగ్గిపోయి, 

చివరికి అమరజీవి పొట్టి (శ్రీరాముల (పాణాన్ని కూడా హరించింది. 

షెడ్యూలులో 'అంధ్రరాష్ట్రం పేరు కలుపుతామని చెప్పిన ఆ 
సమయంలో, అధిషాన వర్గాన్ని, ఆం(ధుల చిరకాల వాంఛను ఈడే 

రిస్తూ ఉన్నందుకు నెప్రూాగారినీ- కాన్టిట్యుయెంట్ అసెంబ్లీ (సంవిధాన 
సభలో (ప్రకాశంగారు పొగిడారు. ఆ సందర్భంగా, తమకు చేదోడు. 
వాదోడుగా ఉన్న ఆచార్య రంగా, డాక్టర్ పట్టాభి, అనంతశయనం 
అయ్యంగారు, (శ్రీమతి దుర్గాబాయి మొదలగువారు చేసిన కృషినికూడా 
ఆయన (పశంసించారు. 

ఇంతేకాక, (ప్రకాశంగారు మరొకటి చెప్పారు : 

“భాషాప్రయు క్రరాష్ట్రాలు ఏర్పడితే, భారతదేశం. 
బాల్క-నై జు (Balkanise)* అయిపోతుందని కొందరు 

* యూరపు ఖండపు ఆగ్నేోయభాగంలో అనేక విధాల 
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మిత్రులు చేసిన వాదం వట్టి అపోహ. పరిపాలనాసౌకర్యము 
హెచ్చుగా. కలిగి, ప్రజలు పరిపాలనలో భాగస్వాములై, 

దేశాన్ని మరింత బలిష్తముగా చేయడానికీ చేశాభిమానము 
పెంచడానికీ పరమ సహాయకారులు అవుతాయి.”” 

చివరికి, పట్టాలిగారు, నల్ల భభాయి పేలుగారు, న్నెహూగారు 

సభ్యులుగాఉన్న ఉప సంఘంకూడా చెన్నపట్నం సమస్యను, సందిగ్గంగా 

వదిలిపెట్టింది. చివరికి, 1952 లో సోషలిస్టు, కమ్యూనిస్టు పార్టీ లలోని 
ఆంధ్ర “సభ్యులు చెన్నపట్నంమీద ఆశ వదులుకోనడంవల్ల , "ఆంధ 

కాం(గసుపార్తీవారు చెన్నపట్నం తమిళరాష్ట్రంతో కలిపి వేయాలన్న 

నివేదికలో సంకకం చేయడంవల ల్ల _ప్రకాశంగారు, ఆయన అనుయా 
యులూకూడా చెన్నపట్నం లేపండాఉన్న ఆం(ధరాష్ట్ర ఎ ఏర్పడడానికి 

అంగీకరించవలసి వచ్చింది. 

ఇలా చెన్నపట్నం మిగిలిన రాషూ)నికి వదలడానికి అంగీక 

రించగానే, అప్పటి ముఖ్యమంత్రి రాజాజీ సలహాపెన బళ్లారి జిల్లా 
రా og) ag) 

కూడా ఆం(ధభాగంలోంచి తప్పించారు. 

1956 లో గంజాంణిల్లా ఉ_త్రరభాగం, జయపుర సంస్థాన 

భాగాలు ఒరిస్సాలో చేరిపోయినవి. సేలంజిల్లాలో ఉన్న తెటిగు 

భాగాలు, మైసూరు రాష్ట్రంలో ఉన్న కోలారు వగై రా తెలుగుభాగాలు, 

మధ్యప్రదేశంలో చాందానరకు ఉన్న తెలుగు భాగములు = ఇవి ఏవీ 

తెలుగురాష్ట్రంలో చేరకపోవడమే గాక, మరికొన్ని తెలుగుభాగాలు 

కూడా పోగొట్టుకోవలసి వచ్చింది. . 

మిగిలిపోయిన తెలంగాణాతో కలిపి, విశాలాం(ధ రాష్ట్రం 

ఏర్పడింది. అంతవరకు సంతోషించవలసినదే. 

ఇప్పటికై నా మనము ఐకమత్యంగా ఉండడం నేర్చుకొం'ే, 

. రాజీపడి ఆ భాగమంతా ,(పతినిత్యమూా పోరాడె నిన్స త్తువగల 

“చిన్న చిన్న చేశాలుగా మౌరినదానిని నూచి స్తుంది ధ్ర “బాల్క 

వైజు? అన్న పదము, 
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మన ఆం(ధ్రరాష)ం బారత దేశంలో (ప్రధానరాషంగా పరిణమింపడానికి 
యు య 

చాలా అవకాశాలున్నాయి. 

మరల (వకాశంగారి షతికా వ్యాసంగము 

మం|త్రివర్లంనుంచి దిగినతర్వాత, (ప్రకాళశంగారు మొదట్లో 

గామ స్వరాజ్య” మనే వారషత్రికను (పారంభించారు. అయిళ్తే, 

ఆయన ___తాము ఊహిస్తున్న స్వయంపోషక (గామ స్వరాజ్య సంసా 

సనా విషయిమె (ప్రచారం చేయడానికి ఆ వారష్మత్రిక సరిపోదని (గహిం 
చారు. ఆ సమయంలో రినై జాన్స్ ప్రింటర్స్” అనేదానిని చెన్న 

పట్నంలో నడుపుతున్న దామర్ల వెంక(టాపుగారు అనే పిఠాపురం 

వా_సవ్యులకు, (పకాశంగారి త్యాగ శీలత మీద (ప్రత్యేకమైన అభిమానం 

పుట్టింది. ఆయన తనచేత నున్న అచ్చుయంత్రాన్ని (ప్రకాశంగారికి 

“విజయపవభి అనే తెజగు దినష్మతిక (పచురించడానికిగాను ఇచ్చి 

సాయం చేశారు, (ప్రకాశంగారి యా యత్న సాఫల్యానికి, ఎమ్, కె.వి. 

రెడ్డ, వొప్పన హనుమంతరావుగారలనే బారిష్లరులు, “విజయ (పభ 

(పచురణ సమి తం ఒక కంపెనీ (పారంభించారు. పత్రికకు సంపా 

దకుడుగా బరంపురం వాస్తవ్యుడు, స్వాతం(త్య యోధుడు అయిన 

న్యాపతి నారాయణమూ ర్రిగారిని నియమించారు. ఆంతకు ఒక సంవ 

వత్సరం ముందు ఆయన కేం[ద్ర శాసన సభలో సభ్యుడుగా ఉండేవారు. 

కొంతకాలం సంపాదకుడుగా పనిచేపి__ప్రకాశంగారి దగ్గర తమకున్న 
చనవు నాధారంగా చేసుకొని . ఆచార్య రంగాగారి నర్గంవారు తన 

_ సంఫాదకీయాలతో జోక్యం కలు గజేసుకొంటున్నారనీ, ఆ పరిస్థితులలో 

తాను సంపాదకుడుగా పనిచేయడం కష్టమనీ చెప్పి, ఆయన మాను 
కున్నారు. దాంతో, అసలు షతికాపచురణకే భంగం వచ్చింది. ఆ 

స్మతిక నడచినన్నాళ్ళు చాలా వేగంగా పజల అనురాగాన్ని సంపా 
డిం చింది, 

అప్పుడు, పాకాశంగారు “'ప)జాపతికి” అనే ఆంగ్ల వార 

పతికను పా”రంభించారు. అదికూడా తొందరగా ప్రజల అభిమానాన్ని 

పొందగలిగింది. ఒకసారి ఆ పతి)కలో, ఆలపాటి వెంకటరామయ్య 
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గారి పెన ఆరోపణలతో ఎన్. సుబ్బారావు అనే ఆయన వ్రాసిన 
ఉత్తరం అచ్చయింది. ( వెంకటరామయ్య గారి గురించి యినినరలో 

వాపి ఉన్నాను.) వెంకటరామయ్యగారు, పతి౦కను నిర్వహి స్తున్న 

ఎస్. వి. కొండపిగారిమీద పరువునష్టం దావా వేశారు.* అఆ దావా 

కోర్టువారు కొ శ్రుళారు. | 

అంతకుముందు, డాక్టర్ పట్టాభిగారు చాలా గొప్ప ప్రచార 

ఆర్భాటములు జరిపి, చెన్నపట్నంలో మౌంటురోడురో ఉన్న కిర్ణ౦ 
య 

పూడి జమీందారుగారి భవనం కొని అందులో బొబ్బిలిరావా మొద 
లయినవారి సహాయంతో “వపభోదయ” అనే దినపతి)క పొ మరింప 
సాగారు. ఆయన అఖిల భారత కాంగౌస్ వర్కింగ్కమిటీ నభ్యులు 
గనుక, గాంధీగారికీ ఆయనకూ పరిచయ మెక్కు వన్న, పేరువల్త, 
కాంగ్రను శాసన సభ్యులుగా ఉండదలచిన చాలామంది ఆ పతికలో 

పెద్ద పెద్ద మొ త్రాలిచ్చి వాటాలు కొన్నారు. కానీ, ఆ పత్రిక దురదృష్ట 
వళా తు "పారంభంలోనే ఆగిపోవలసిన పరిస్థితికి (ఏ విధంగానో నాకు 

జ్ఞాపకంలేదు వచ్చింది. కె. అప్పారావుగారు అనే ఆయన ఆ పత్రిక 
భవనాలకు, యంతా9లకు యజమాని కావడం జరిగింది. ఆయనకు, 

పృకాశంగారిమీద భక్తీ కుదరడంచేత, ఆ భవనంళోనుంచే ఆ అచ్చు 

యంత్రాలపై ముది”) ంపబడి “పృజాపతి)కి తెలుగు దినపతి9కగా 

రూపొందింది. అస్పట్లో, కొంవ్విడి లింగరాజు మొదలై. నవారు సంపా 
దకులుగా ఉండేవారు. పత్రిక ప కాళ ౦గారిది కావడంతో, పతి కలో 

చదవదగిన వా ర్రలు, వ్యాసములు ఉండ గలవన్న విశ్వాసం చేత మొదటి 

రోజునే తొమ్మిది, పదివేల కాపీలు చెల్లాయి. 

అప్పటికి పి త్యెకాంధి దేశ మనే నినాదం నాలుగుమూఐలా 

ఎగబాకి ఉన్నది, అధి కార దుర్వినియోగం చేపిన చెన్న రాష్ట్ర మంతి 

* ఈ కొండపిగారు ఆ రోజులలో (ఈక కాళం గారికి పె వేటు 

సెక్రటరీగా ఉజాండె, ఆ ప్మతికను నిర్వహిం చేవారు, ప సుత మాయన 

హైెదరాణచాదులోే. బా-గా పోసు చే సున్న న్యాయవాది. 



సంవిధాన సభః ఆంధరాష్ట్రము 775 

వర్షం "పరుపోయి, వారికి వ్యతిరేకంగా ఎవరేమి వాగిసినా చదవడానికి 

వందలకొ ది పాఠకులు ఉండేవారు. 

అప్పారావుగారు చాలా పెద్ద వ్యవహారజ్ఞులే అయినా, ఆ సత్ర 

కను వి స్పృతపరిచె ఊహ ఆయనకు లేకపోయింది. ఆ కారణంచేత 
ఆ పతక కూడా అచిరకాలంలోనే ఆగిపోవడం జరిగింది. 

ఉత్పత్తి, కొనుగోలుదారుల సహకార సంఘములు 
(ప్రకాశంగారి అభి పాయ (ప్రకారంగా ఈ సంఘాలను సాగ 

నిచ్చి ఉంటే, మన సంఘ వ్యవస్థలో అహింసా మార్గంలో మన (ప్రజా 

సామాన్యం మధ్యవ ర్తులనుంచి వము కి పొంది ఉండేది. అయితే, 

మధ్యవ రుల (ప్రాబల్యానికి లోబడినవారు (పకాశంగారి మం|త్రివర్లాన్ని 
వావి ౧ 

పడగొట్లారని యిదివరలో పేర్కొన్నాను. 

ఈ సంఘాలు సరిగ్గా పనిచేయడం లేదని (పకాశంగారి తర్వాత 

వచ్చిన మంతుల నోట అనిపిద్దామని_వీటిని గురించి వీటి పని 
విషయం గురించి ఒక సభ్యుడు (ప్రష్నించారు. అస్పుడు ఈ వ్యవహారా 

'నికి సంబంధించిన మంతి డాక్టర్ టి. ఎస్. రాజన్ గారు. అప్పటికే 

ఈ సంఘాలు వ్యాపించకుండా అప్పటి మంత్రివర్గం కొన్ని ఆజ్ఞలు 

వేసిఉన్నది. 

కాని (ప్రశ్న మలబారుకు సంబంధించింది గనుక, వారు అక్కడి 

సంఘాల యథాతథ మైన పరిస్తితిని ఏవరించక తప్పలేదు. మలబారులో 

(ప్రారంభించిన 107 “సంఘాలలో ఏడు సంఘాలలో మాతం చిల్లర 

తప్పులు జరిగాయని చెప్పారు. తొమ్మండుగురు ఉద్యోగులపైన దోషా 
రోపణ జరిగినా, అవి కోర్టులో నిలవలెదు. 

అప్పుడు, అనుబంధ (పశ్నగా ఒక శానన సభ్యుడు అడిగారు: 

“ఈ సంఘాలు ముఖ్యంగా మలబారులో ' బాగా పనిచేస్తున్నాయని, 

లోగడ (ప్రభుత్యం వా రన్నమాట సరిఅయినదేనా?” 

దానిపై రాజన్ గారు ఇలా జవాబిచ్చారు; 

“అధ్యక్ష! సరిగ్గా ఆలాగుననే నేను జవాబు ఇచ్చి 

ఉన్నాను. మలబారు జిల్లాలో మొత్తంపైన ఈ సంఘాలు 
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స్మక్రమంగా పని చేస్తున్నాయని, (పజాభ్మివాయం వాటికి అను 

కూలంగా ఉన్నదని నేను గట్టిగా ఈ సభముందు చెప్పగలను.” 

(ప్రజల ఉపయోగంకోనం నిష్కల్మషంగా కార్యక్రమం జరి. 

గించినప్పుడు, సత్ఫలితం కలిగినప్పుడు, కాదని శ(తుపక్షంవారు కూడా 

అనలేక పోయారు. కాని, సాధారణంగా నడుస్తున్న సహాకార సంఘాల 

వల్ల, మధ్యవర్తి రి తత్వంగల వారికి లాభమువచ్చే ఉద్యమానికి, [పకా 

శంగారి ఉద్యమం వ్యతిరేక మయినది. అందుచేశ, ఆయన దిగిపోయిన 
వెంటనే, (కొత (ప్రభుత్వంవారు ఈ సహకార సంఘాల [ఉక త్తి, 

కొనుగోలుదారుల సహకార నంఘు గూల] భవిష్యత్తును నిర్ణయించడానికి 

ఒక ఉప సంఘం ఏర్పాటు చేశారు. అప్పటి ముఖ్యమం త్రి అయిన 

రామస్వామి రెడ్డిగా రికి ఈ సంఘాల ఆదర్శాల మీద, కార్యక్రమాల 

మీద అభిమాన ముండేది. 

అయితే, ఆయన చేసిన ఉప సంఘానికి అధ్యతిడు.___లిమి 

చెడ్ కంపెసీల మేనేజింగ్ డెరెక్తరు లాగున సహకార సంఘాలను 

నడిపిస్తూ, నహకారోద్యమానికి నిప్పణుని (వక్ ససర్త్) [కిద భావింప 

బడే రామలింగం చెట్టిగారు. ఆయనకు (ప్రకాశంగారి సహకార సంఘాల 

పెన సహజంగానే వ్యతిరేకత ఉండేది. అందుచేత, ఒక విధమైన 
రాజీ మార్గంగా సంప్రదాయ సహకార సనసంషూలము లేనిచోట ఇవి 

ఎర్పాటు కావచ్చును అని. సీటికి నీరు, పాలుకు పాలు కలిసిన ఒక 

సూతం (పతిపాదించారు. దాంతో, (పజా ఉద్యమంతో సంబంధించిన 

(ప్రకాశంగారి సహకార సంఘాలు కొనసాగే సౌళర్యాలు లేక్క రాను 

రాను క్షీణించినవి. 

ఆంధ కాంగస్ రాజకీయాలు 

1950 జనవరి 26 న ఇప్పుడు అమలులో ఉన్న నంవిధానం 

అమలులోకి వచ్చింది. అయితే, దాని (పకారం ఎన్నికలు జరగడానికి 

1946 నుంచి లెక్క వే స్తే 1952 తేలింది. అందుచేత, 1951 లో 

నుంచి కూడా అన్ని రాష్ట్రాల (పజల దృష్టి ఆ రాబోయే ఎన్నికలపైన 

పడింది, అప్పటికి ఆంధ్ర కాం(గైెసు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయింది. 
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1946 లో (పకాశంగారు, తాము ముఖ్య మంత్రి అయి 

నప్పుడు, ఆంధ కాంగైసు కమిటీ యాజమాన్యాన్ని ఆచార్య రంగా 

గారికి అప్పగించారు. పట్టాభిగారు అది తమ చేతుల్లోకి తీసుకో 

డాని కెంతో యత్నించారు. వారి పక్షాన పనిచేయడానికి "పూనుకొన్న 
ముఖ్యమైన వారు. ఆయన అనుయాయులు, మం[తులూ అయిన కళా 

వెంకటరావు, చెజవాడ గోపాలరెడ్డి, నీలం సంజివ రెడ్డిగారలు. 

కాం(గను కమిటీలో సభ్యులను చర్చి, సవ్యమైన పద్ధతిలో 

కౌం్యగసు కమిటీని వశం చేసుకోవడానికి యత్ని స్తే , అందులో "కస్పు 

లేదు. కాని, వారి వర్గీయులు, స వ్యమైన మార్గాన సభ్యులు కావడానికి 

రంగాగారి (అనగా, ప్రకాశ ంగారి) వర్షంవారు అవకాశం ఇవ్వలేదన్న 

నెసంపైన, ఒక లక్ష పేర్లు జావితాలుగా (వాస, అవి కాబోయే నభ్యుల 

పేర్లని, నిర్ణారణ సూచకంగా వేలి ము, (దలు అనేకములై నవి తగిలించి. 
లక్ష్ మందికి కావలసిన చందా మొ త్తం ఇరవై అయిదువేల రూపొ 

యలు కాంగిసు అధ్యటిని "పేర థెల్తీకి పంపారు. ఇవన్ని దొంగ 

జాబితాలని (ప్రకాళంగారి వర్షంవారు వెంటనే కనిపెట్ట గలిగారు. ఈ 

పాతిక వేలూ, పావలా పావలా చెప్పున చందాదారు లిచ్చిన డబ్బు 

కాదు. ఒక రిద్దరు వర్తకులు, ఒక రిద్దరు జమీందారులు (అప్పడు 

జమీందాదీల రద్దు విల్లు సెలక్షు కమిటీ * ఏదుట ఉన్న క కాలము ఇచ్చిన 

మొ తాలు కలపగా పాతిక చేలయింది. అందులో ఆరువేలిచ్చిన జమీం 

దారు పేరు నాకు జ చేరో ఉంది. ఈ విధంగా చేసన ఆరోపణ లన్నీ 

కొంత కాలానికి చర్చకు వచ్చి, ఆ లక్ష సభ్యుల "పేర్లు జాదితాలోంచి 

కొటి వే వెయబడ్డాయి, 

ఈ 'యత్నం విఫలం కాగానే, 1951 లో వారు తిరిగి మరొక 

* జక శాసనం (ప వేళపెట్రినపుడు, అందులోని. బాన కోగులు 

బాగా పరిశీలించి చక్క_దిద్దడానిక్కి అన్నీ పార్ట్ ల (పాతినిధ్యంత 

కూడిన శాసన సభ్యుల ఊప సంఘాన్ని “సెలక్ట్ కమిటీ” అంటారు. 

విరి నివేదిక పనే శాసన సభలో తర్వాత ౮ శాసనం గురించి చర్చ 

జరుగుతుంది, 
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గట్టి యత్నం చేశారు. రాష్ట్ర కాం(గను కమిటీ సభ్యులను మెల్లిగా 

లోబరుచుకొని, రానున్న సాంవత్సరికపు ఎన్నికలలో రాష్ట్ర కాం(గెను 

అధ్యక్ష పదవి పొందగలిగి నట్టయిలే___పకాశంగారిని మంత్రివర్గం 
లోంచి సంపించినట్టుగానే కాం(గెసునుంచీ పంపి వేయడమో, నిర్వీర్యు 

అను చేయడమో ఏదో ఒకటి చేయవలెనని గట్టి పట్టు పట్టారు, 

మంత్రులలో కళా వెంకటరావుగారు చాణక్యుని వంటివారు, 
తాము అధికారంలో ఉన్నారు గనుక, రాష్ట్ర సంఘ సభ్యులను ఏ 
విధంగా వశపరచుకోవడమో వారు కనిపెట్టారు. 

ఆంధ మంత్రుల చేతులలో రెవిన్యూ, ఆర్డిక శాఖ, స్థానిక 

సంస్థలు, హరిజన సంక్షేమ శాఖ, మద్యని= ఇధం, రేంట్ కంట్రోలు, 

సినిమా మొదలై న శాఖ లుండేవి. 1951 ఏ(పిలులో రాష్ట్ర కాంగెసు 

అధ్యటిని ఎన్నిక జరగవలసి ఉన్నది. ఆ ఏడు బడ్జెటు చర్యల సమ 

యంలో, రాష్ట్ర సంఘ సభ్యులను వళపరచుకొ నేందుకు అనేక వాగ్గా 

నాలు చేయబడినాయి. అర్లర్లు జారీ చేయబడ్డాయి. 

ఎన్నికల రంగస్థలము-_ విజయవాడ కాంగసను భవనము 

ఆనాడు, (పభుత్యంవారు రాష్ట్ర సంఘాన్ని తమ వశం చేను 

కోకుంచే, వారి వర్గం తిరిగీ తల 'యే త్తుకోలేని పరిస్తితులు ఏర్పడు 

తాయి. అందుచేత తమ వర్గానికి వోటు బలము చేకూర్చుకో డానికి 
రాష్ట్ర సంఘ సభ్యులను, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని ఒక (గామంలో, 

1పస్తుతం మంతతిగా ఉన్న ఒకరి దివ్య భవనం బో ష్మడ్రసో సేత మైన 

అన్నపానాదులతో, ఒక చోట చేర్చి పెట్టుకొన్నారు. 

మరునాడు ఎన్నిక జరుగుతుందనగా, ఎన్ని లెక్కలు వేసుకొన్నా 
వారి వర్షం వారికీ ఏడు వోట్లు తక్కు_వగా ఉన్నట్లు తెలిసింది. వారి 
అభ్యర్థి 'సీలం సంజీవ రెడ్డిగారు. ఆయన మంతి పదవి వదులుకొని 

రాష్ట్ర సంఘ అధ్యక్షు డు కావాలని ఏర్పాటు జరిగింది. (పకాశం, రంగా 
గారల వర్షాల పకొన నిలబడ్డ వారు ఆచార్య రంగా గారు, 

(ప్రభుత్వం పక్షం వారు ఏం చేశారో తెలియదు గానీ, అంత 
వరకు (పకాశం గారంపే ప్రాణాలివ్వడాని'కై నా సిద్దమని చెప్పిన నలు 

చలన అనలా are RT 
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గురు కృష్ణా జిల్లా సభ్యులు అటు దాటివేశారు.* ఎన్నిక తరువాత, ఏడు. 
నోట్లతో గేలుస్తామనుకున్న రంగాగారు నాలుగు వోట్లతో ఓడిపోయారు. 

ఆనాడు జరిగిన ఉదంతాలు ఆం(ధ కాం(గెసు చరిత్రనేగాక, 

ఆం(ధ రాజకీయ రంగ నిర్మాణ, పరిమాణాలను సంపూర్ణ ౦గా మార్చి 

చేశాయి. ఆ రోజు ఎన్నిక ఫలితం చెప్పిన వెంటనే, మంత్రి గోపాల 

రెడ్డిగారు ఒక నూ క్తి చెప్పారు. 

మంత్రులుగా తాము, హెచ్. సీతారామరెడ్డి, కళా వెంకటరావు, 

కల్లూరి చం(దమౌశళిగారలు కావలసిన ఆదేశాల ఇస్తుండగా, నీలం: 

సంజీవ రెడ్డిగారు రాష్ట్ర కాంగెసు అధ్యక్షులు గా ప్రభుత్వానికి సాయపడే. 

ముఖ్య దళనాయకుడుగా తమ వర్ష సైన్యాలను ముందుకు నడిపి సే సై 

'ఆ రోజు వారికి ఎదురుగా పోటీ "చేసిన (పతిపకంవారు అదృశ్యులె. 

పోతారని ఆయన చెప్పిన మాటల సారాంశము. 

దాక్షీణాత్యుల తో చేయి చేయి కలిపి, కుతం(త్రంవల్ల (ప్రకాశం 

గారిని మం(త్రివర్గంనుంచి దించిన తర్వాత, (ప్రజా సామాన్యంలో 

తమపై (పతికూలత, దొంతరలు దొంతరలుగా ఎంత "పెరిగిందో వారు 

తెలుసుకో లేక పోయారు, 
జనరల్ ఎన్నికలలో పెన చెప్పిన మంతులందరు ఓడి 

పోయారు. మరొక విశేషం కూడా జరిగింది. మద్రాసు నగరంలో 

పోటీ చేసిన [పకాశంగారు కూడా ఓడిపోయారు! ఆయన ఓడారన్న 
ఫలితం ఎలా వచ్చిందో, ఎలక్షన్ పిటీషన్ లేక పోవడంవల్ల నిర్ధారణగా 

ఏమీ చెప్పలేము. కాసి, ఒక వ్య కి మాతం వోట్లు లెక్కీంచే సమ 

యంలో జరిగిన ఒక విశేషం చెప్పాడు. 

ఆవ్యక్తీ, అతని భార్యా, మరొక ముగ్గురూ కలిసి వెళ్ళి, 

ఒకరు తర్వాత ఒకరుగా, ఒక బాలట్ బాక్సులో తమ వోట్ల ను 

వేశారు. వోట్లు లెక్కించే సమయంలో ఆ పెద్టై విప్పగా, అందులో 

ఒక్క వోటయినా లేదు. కౌంటింగ్ ఆఫీసరు ఆ దాక్సులో వోట్లు 

“నిల్” అని _వాసుకొన్నాడు. 

* అందులో ఒకరు_ఇపుడు మంత్రిగా ఉన్నారు, 



చరత రంల... 

780 నా జీవిత యాత్ర 

ఏమి జరిగిందో! ఏ దేముడు బాలట్ పెమైలో దూరి చోట భక్షణ 

. కొవించాడో! ఇప్పటికీ తెలియదు. 

ఎలక్షన్ పిటీషను వేయమని మితులు బలవంతం చేసినా, 

ప్రకాశంగారు తమ “రాజకీయ జీవితాన్ని ఎలక్షన్ పిటీషను లతో 

నడుపుకోలే” మన్నారు. 

1951 లో, నీలం సంజీవ రెడ్డిగారు ఎన్నికయినట్టు తెలియగానే, 
మం్యత్రివర యులు కాౌం(గెసుభవనం అవరణ గోడలెక్కి. లోపలికి దూకి, 

భవనం గదులలోఉన్న రంగాగారి వర్షీయులకు చెందిన సామానులను 
వాటినీ ఇవతల, అవతల విసిరి వేయసాగారు. 

రంగాగారి నర్గంలో (పతికూలచర్య తీసుకోడానికి సాహసము, 

బలమూ కలిగిన యువకులున్నా___తగావాలు వచ్చినప్పటికీ ఒకే పార్టీ 

వాళ్ళము గనుక మూర్తులయెడల మూర్హత వహించడం మంచిది కాదని 

శాంతించారు. 

ఎమెనా, ఆ రోజున మంత్రినర్గ యులు చూపించిన ముష్క 

రత్వానికి సమాన మైనది మరెన్నడూ చూడలేదు. 
బహుశః ఢిల్లీలో 1970 లో (కొత్త (ప్రాత కాంగైసులు విడి 

పోయిన తర్వాత, కాంగసు (ప్రాంగణంలో జరిగిన (ప్రహరణకాండ ' 

కొందెం ఆ స్థాయికి వచ్చిందేమో! 

17 
(కొత్త పార్టి స్థాపన 

అప్పట్, చిరస్మరణీయులై న కాశేశ్వరరావుగారు* |ప్రకాశంగారి 
సక్షంలో ఉండేవారు. మే మందరమూ (అంటే, (పకా 

శంగారు, రంగాగారి వర్తీ యులమంతా) కలిసి వారి యింట్లో సమా వేళ 

, మయ్యాము. చివరి క్షణంలో, మాలో నలుగురు అకారణంగా మంతి 

* “కా శేశ్యరరావుగారు విజయవాడలో, సు పసీద న్యాయ 

వాదిగా ఉండి, గాందీగారి ఉద్యమ ఆరంభంలో సే సీశ్యా(గవా 
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వర్షం వారిలోకి మలిన ప్రవేశం చేయడంవల్ల కలిగిన ఓటమికి ఎవరూ 
నిరుత్సాహ పడకూడదనసీ, మం(తులుచేసే “అధికార దుర్వినియోగం, 
దొంగ కాంగైస్ మెంబరుల' జాబితా నిర్మాణం (ప్రజలకు బోధసరిచి 

నబయితే వారందరూ ఎన్నికలలో తిరిగి ఓడిపోగలరనీ అందరికీ 
దృథవిశ్వాసం కలిగింది. 

(పతి జిల్లాలోను (పకాశం, రంగా వర్గాల అనుయాయులు 

చేయవలసిన కార్య కమంకూడా కొంతవరకు (వాయడం జరిగింది. నేను 

విశాఖపట్నం వెళ్ళిపోయాను, 

ఆరా(తి_బాగా రాత్రివేళ ___ మా వర్షాలకు చెందినవారు 

కార్మకమం వివరాలు ఆలోచించుకో డానికి కూర్చుంటూండగా, ఒక 

(కొత్త సమన్య బయలుదేరిందట. 

““కాం(గెను మంతులు ఓడిపోతారు” అని మన 

మంటున్నాము. వా రిప్పుడే మో అధికారంలో ఉన్నా, ఎన్ని 

కలలో నిలబడశారు కదా! ఎవరిమీద మనం దోషారోవణ. చేస్తు 

న్నామో వారు ఎన్నికలలో నిలబడినప్పుడు, కాం(గెను సభ్యు 

లుగా ఉంటూ, వారిని ఓడించవలసిందని _పజలకు ఏ విధంగా 

చెప్పగలి” మన్న (ప్రశ్న (ప్రకాశంగారిసీ రంగాగారిసీ కాశే 

శ్వరరావుగారినీ వేధించింది. 

“మంత్రివర్గానికి వ్యతిరేకంగా దొంగతనంగా (పచారం చేయడం 

కాంగెసు తత్వానికి వ్యతిరేకం .... పెదమనిషి తరహాకు (ప్రతి 
టు 

కూలం౦ ....” 

“అయితే, మనం మౌనంగా ఉండవలసిం దేనా? 

సమరంలోకి దుమికిన అగ నాయక శేణికి చెందినవారు. బెజవాడ 
పట్నానికి మునిస్పల్ ఇెర్మన్ గా ఉండేవారు. మహో మేథావి, 

త్యాగశీలులు, ఉద్యమ సందర్భం గా ఆనేక పర్యాయాలు 

కారాగార .శితలు అనుభవించినవారు. చివరి రోజులలో ఆంధ 

(పదేళ్లలో స్పీకరుగా ఉండేవారు. సంఘ సంస్క ర్త, చరిత 

కారులు. 



782. నా జీవిత యాాత్రశ్త 

“అలా ఊరుకున్నట్లయితే, అధికారదుర్విని యోగం చేసినవారికి 
“పజలపై దండ త్తి దోచుకు తినండి, ఆని చెప్పినట్టవుతుంది గదా! 

ఇటువంటి. (ప్రతిబంధకాలు పరిశీలించగా, కాం(గెనునుంచి విడి 
పోవడం మంచిదనే ఒక భావం బయటపడింది. 

ఆంధ్రదేశంలో కాం[గెసును పెంచిన దెవరు? 
ఆ పెంచిన (ప్రకాశం, కా శేశ్వరరావు, రంగాగారలు మొద 

అయిన త్యాగశీలురు యావన్యందీ వారు నిర్మించిన ఇల్లు విడిచి పోవల 

సిందేనా? పోకుం పేగానీ పరిష్కారమార్గం లేదా? 

కాని, వేరే సరిష్కారమార్గం కనిపించలేదు. అధిష్టాన వర్గానికి 
పట్టాభిగారు, రాజాజీల మూలంగా (పకాశంగారి వర్షం (ప్రతికూల 

మయింది. అది నిస్సం దేహము. 

చివరికి, కాం(గసుకు రాజీనామా యిచ్చి వేయడమే (పజా 

రాజ్య సంరక్షణకు తరుణోసాయమనే నిశ్చయానికి వారంతా 

వచ్చేశారు. 

ఆలా వచ్చినవెంటనే తెలుగుజిల్లాలలో (పకాశం, రంగాగారల 

వర్గాలవారందరూ కొం గసునుంచి విడిపోయారు. * తెలుగు జిల్లాల 

రోజకీయ స్వభావం ఆ క్షణంలో మారిపోయింది. 

(ప్రకాశంగారుు రంగాగారు. వెంటనే “ఆం[ధ (ప్రజాపర్టీ ని 
(కొత్త తగా స్థాపించారు. ఈ పార్టీ తరపున (పతి జిల్లాలోను, (పతి | 

ముఖ్యశేంద్రంలోను తక్షణ కార్య(క్రమోప క్రమణానికై “దురుకుగా ఎడ్ 

హాక్ (తాత్కాలిక) సంఘాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దురదృష్ట 
వశాత్తు కొందరు ఉస నాయకులు (హన్వదృష్టితో (పకాశం, రంగాల 
Fre nt te అ ఇన నకలు ఇన అః క EAN mam Tee Hm nw 

* విశాఖపట్నంలో ఉన్న. నాకు. (పకాళశంగార్కు రంగా 

గారు కాం|గెసు సభ్య త్వానికి రాజీనామా యిచ్చారని "తెలిసీ 

వెంటనే నేనుకూడా రాజీనామా చేశాను. అపుడు చేను 
కాం(సు టిశకెట్లుమిద శాసన సభ్యునిగా ఉన్నాను. ఆలాగునే 
మునిసీపల్ ఛేర్ణున్ గాను ఉన్నాను, ఆద ర్రకణంలో నను 
ఆ రెండు పదవులకూకూడా రాజీనామా వేసే 



క్రొత్త పార్టీ స్థాపన 783 
ల 0 

వర్గాలు అనే అనవసర మైన, దేశ నష్టకర మైన విభేదాలు కల్పించారు. 
"ఓ 

విభేద వీజాలు నాటగానే వేరుతన్నే శక్తిగలవై ఉంటాయి. అదే జరి 
గింది. తర్వాతి అధ్యాయంలో ఈ పరిణామాన్ని గురించి (వాస్తాను. 

కిసాన్ మజుదూర్ (ప్రజాప్వా 

1047లో పారి సభ్యులలో నే కొంవరు (పతికూలురు, కమ 

బద్దంగా ఉండాలనే నిర్బంధం లేకుండా, గాందీ తత్వానికి కార్యరూపం 

ఇవ్వడానికి ప్రారంభించిన (పకాశంగారిని పదవీచ్యుతుని చేసే పన్ను 

గడల నమమయంలో___న్యాయ అన్యాయ సూక్షుతను (గహించలేని 

కొంగను అధి నేత కృపలానీ గారికి కూడా, 1951 నాటికి కాంగెను 

నుంచి వెలుపలికి పంపబడే అవకాళాలు వచ్చాయి. 

1917లో గాంధీగారు నూతన అహం నామార్గ (పేతిష్ణాపకులై, 

నా తిక నిరోధ (పి కియను తక్ నీలిమందు కోటల పెద్దల పై 

(పయోగించే న తాను ఇండియన్ 

ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసులో వపొ స్తున్న ఉన్నతోద్యోగాన్ని వదలి, గాంధి 

గారి సహచరుదై పనిచేసిన "పెద్దమనిషి కృపలానీగారు, ఆయన 

పన్నెండు ఏండ్లు కాం(గనస్ ముఖ్య కార్యదర్శిగా ఉండి, తరువాత 

కౌం(గసు అధ్యక్షులుగా ఎన్నికైన (ప్రముఖుడు, 

అటువంటి ఆయన స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన నాలు గేండ్రకు 

కాం్యగెసునుంచి విరమించుకోవలసి వచ్చింది. ఆలాగుననే, 1946 
జనరల్ ఎన్నికల తరువాత బెంగాలుకు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన 

డాక్టర్ పి. సి, ఘోష్కూడా కాంగ్రెసుకు రాజీనామా చేయవలసి 

వచ్చింది. 'అండనులో డాక్టర్ ఆఫ్ సైన్సు బిరుదు పొంది, కలక తా 

యూనివర్శిటీలో (పొసె సరుగా ఉండి గాంధీగారి పీలుపు అందుకొని 

'దేశంకోనం సర్వమూ త్యాగంచేపిన మహావ్యక్తి ఆయన, 

1951 జూనులో, కృపలానీగారు __తనతోబాటూ, తనవలెనే 

కాల్యగెసునుంచి విడిపోయిన వారినందరినీ పాట్నాలో సమావేశ 

సరిచారు. వారందరూ కలిసి ఒక పార్టీగా రూపొందాలని నిర్ణయ మైంది. 

Tl 
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నాటి ఉదయం అక్కడ పార్తీపేరు నిశ్చయమైంది. సభలో 
ఎవరి సలహాపై ననో “ప్రజాపార్డి' అనే మాటకు ముందుగా “మజు 

దూర్” అనే మాట కలిపారు. రంగాగారి సలహాపైన దానికి ముందు 

“కిసాన్ అన్న మాటకూడా కలిపారు. 'పజాప్వా' అన్నది అందరి 

సభ్యుల ఆమోదాన్ని పొందడంచేత ఆ పార్టీకి __“కిసాన్ మజుదూర్ 

(వ్రజాపార్షి” అనే నామకరణం జరిగింది. 

ఆ మధ్యాహ్నం మహానభకు నాలుగ దువేలమంది వోజ 
రయ్యారు. కృసలానీగారు కౌంగెసు సంస్థలో జరుగుతున్న సక్ష 

పాతము, దింధుబుతి, అధికార దుర్విని యోగము మొదలై న పరిస్టికులు 

వర్షి ంచి, ఆ దుర్గుణాలు లేని రాజకీయ సంస్థ ఒకటి పారిరంభించడం 

పరిజలకు శేేయస్కరమని భావించి = తాను, పకాశంగారు, పి 

"ఘోషగారు మొదలై నవారు ఆ సమావేశాన్ని ఎర్పాటు చేసినట్టు ప్పి 

పార్తీకి ఆ ఉదయం “పెట్టిన "పేరు వగయిరా విషయాలు వివరించి, పార్ట 

ఇతర వివరాలు, ప్రోంగాంము వాంయడానికి నలుగురితో కూడిన ఒక 
ఉపసంఘం ఏర్పడేటట్లు చెప్పారు. అందులో తాను, ప౦కాశంగారు, 
కిద్వాయిగారు, * డాక్టర్ ఓ పి, స. ఘోషుగారు సభ్యులనీ ఆయనే చెప్పారు, 

సాదిక్ అలీ అనే 'యువకుల్లి (ప్రస్తుతం పొత్త కాంగ్రను సంస్థలో 

ముఖ్యుడు కార్యదర్శిగా నియమించారు. 

కృపలాసీగారు ఉప సంఘ సభ్యుల పర్లు చెపుతున్నప్పుడు, 

వెనకనుంచి ఒక మిళుడు లేచి అందులో రంగాగారి పేరు ఉంచాలని 

కేక వేశాడు. 

“ఇది చిన్న ఉప సంఘము. దక్షిణ పాంతీయులకు సాతి 

నిధ్యానికి సృకాశంగారి "పేరు ఉండనే ఉంది గనుక, రంగాగారి పేరు 

* కఈయన నెహూ కుటుంబానికి ఆప్పుడు, వెహూ 

కాబినెట్ లోని తేన మంత్రి పదవికి రాజీనామా యిచ్చి, (క్రొ త్ర త్ర 

పార్టీ లో చేశటటు మై కృపలాన్ గారికి మాట యిచ్చిన్యా ఆ కణంలో 

మంత్రిపదవి రాజీనామా చేయలేదు, ఆ తేర్యాత నూ చేయ లేదు, 
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పార్టీ కాక్యనిర్వాహకవర్గ ౦ ఏర్పాటు చేస్తున్నపుడు 'వేసుకొంటా”మని 

కృపలానీగారు చెప్పారు. 

కార్యదర్శిగా సాదిక్ అలీ పేరు చెప్పినప్పుడు, తిరిగీ అదే 

మిత్రుడు, “రంగాగారిని కార్యదర్శిగా అయినా వేయండి అని కేకలు 

వేశాడు. 

అందుకు కృపలానీగారు, “నేను చేస్తున్న పని నాకు తెలుసు. 
నాకు కార్యదర్శి అంటే నేను చెప్పేమాటలు, ఉత్తరాలు వసు 
కొంటూ నావెంట తిరిగే మనిషి. రంగా పెద్దవారు. "ఆయనకు ఇన్వ 

వలసిన స్థానము ఎలాగూ ఇసాము. మీరు అనవసరంగా ఇక్కడ 

గలభా చేయకండి,” అన్నారు. 

ఆ విషయం అంతటితో. ఆగిపోయింది. 

మిగిలి కార్యక్రమం సాఫీగా జరుగుతున్నది. కాని రంగాగారు 

చడీచప్పుడు లేకుండా ఆ హోలులోంచి ఏదో సనిఘీవ అవతలకు వెళు 

తున్నట్టుగా వెళ్ళారు. అక్కడ ఒక పతికా విలేఖరిని ఆవరణలోకి 

పిలిచి, "అక్కడ ఏర్పాటయే పా ఏమీ పనిచేసే పార్తీ కాదన్న భానం 

వెలిబుచ్చి, దాంతో తన' సంబంధాన్ని అప్పుడే వదలుకొంటున్నట్లు 

చెప్పి, కలక త్రా వెళ్ళిపోయారు. 

అక్కడ... కొరి. త్త శ్రపార్తీ తో సంబంధం వదులుకోవడమే గాక, 

ఆంధిణిల్ల జిలాలలో సృకాశంగారితో కలిసి తాను ఏర్పరచిన “ఆంధ 

ప౦జాపార్డీ' నుంచి గూడా విడిపోతున్నట్టు పేర్కొని, “కృషికార్ లోక్ 

పార్టీ” అనే కొం త్త పార్టిని తాను స్టాపిస్తున్నట్టు ప౦ికటించారు. 

ఎన్నికలలో అద్భుత విజయము 

(సకాశంగారు తిరిగివచ్చి చెన్నరాష్ట్రంలో అన్ని జిల్లాలు తిరి. 

గారు. 1952 ఎన్నికలకు అభ్యర్థులుగా తెలుగు జిల్లాల్లోను, చెన్నపట్నం 

లోను మాతం లోక్ సభకు, రాష్ట్ర శాసన సభకు 117గురు అభ్యర్దులను 

నిలబెట్టారు. ఇదిగాక, దక్షీణ జిల్లాలనుంచిగూడా అనేకులను నిలబెట్టారు. 

ఇందులో సర్కారు జిల్లాలనుంచి అనేకులు గెలిచారు. (సకాశంగారు 
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చేసిన (ప్రచార ౦వల్ల లాభం పొంది, “కిసాన్ మజుదూర్ ప్రజాపార్సీ' 

గలవని చోట్ల కమ్యూనిస్తులుగానీ, స్వతంత్ర నభ్యులుగానీ గెలిచారు. 

కాం(గెసు “పేరున గెలిచినవారు ఏమా(తమెనా ఒక్క రాయలసీమలోనే 

గెలిచారు, 

అపస్పటివరక్కు ఆం(ధులు ఎకచ్చత్రాధి పత్యం వహి సున్న 

కాం గసు పార్టికి చెన్న రాష్ట్ర శాసన సభలో మెజారిటీ పూ _ర్రీగా 

పోయింది. కాని వారికి కృషికార్ లోక్ పార్టి, ముసి మ్ఫీగు సహా 

యంగా ఉండేవి. మూడు పార్టిలు కలిసినా వారి బలు 150 దాటక 
పోయింది. (పతిపక్షంలో 164 సభ్యులు ఉండేవారు. పకాశంగారు ఆ 

ఎన్నికల్లో మ్మదాసునుండి పోటీచేసి ఓడిపోయారని ఇదివరకే (వాళాను,. 

కాని తమ వ్య క్రిక్వాన్నిబటై ఆయన ఆ 164 సభ్యులను ఏకంచేసి . 

యునై టెడ్ ఫ్రంటు. అనే సమాఖ్య (క్రింద శానన సా కార్యక్రమం 

కోసం ఏర్పాటు చేయగలిగారు. ఆ సమాఖ్య కార్యక్రమం (ప్రారంభించి 
నపుడు నేను (ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా ఉండడానికి అందరూ అంగీకరిం 
చారు. ఆ సమాఖ్యలో కమ్యూనిస్టులు, కిసాన్ మజుదూర్ (ప్రజాపార్తీ, 

మద్రాస్ టాయిలర్స్ పార్టీ, ఇంకా ఏవో వేరే పార్టీలు, స్వతంత్రులు 

ఏకమయ్యారు. 

చెన్నరాష్టాంనికి అంతవరకు గవర్నరుగా ఉన్న భావనగర్ రాజా 

గారి కాలపరిమితి ముగియగా, కేంద్ర (ప్రభుత్వంవారు “శ్రీ ప్రకాశ 

అనే ఆయనను నియమించారు. ఈ (శ్రీ పకాశగారు చాలా మేధావి. 
న్నెహకాగారికి ఆ పులు, పెద్ద పెద్ద యూనివర్శిటీ డిిగీలు పొందినవారు. 

1946లో నె హూగారు కేంద (పభుత్వం ఏర్పాటు చేసినపుడు ఆయన 

- మంత్రిగా ఉండేవారు. అయితే, ఆమన కొంత స్వతంత్రంగా ఆలో 

చించుకొనే లక్షణం గలవారు గనుక, న్నెహూగారు ఆయనను గవర్న 
రుగా పంపివేశారు. అంతకుముందు కరాచీలో హె కమిషనర్గా ఉండి, 

ఆయన చెన్నరాష్ట్రానికి గవర్నరుగా వచ్చారు. (ప్రకాశంగారం'టే గురు 
- భావం కలవా రాయన, 

...... కాం్మగైసువారికి మెజారిటీ లేదని ఇదివరలోనే (వ్రాశాను. పైగా 
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ఆ గెలిచిన వారిలో, రాష్ట్రంలో గౌరవ (ప్రతిష్టలున్న పెద్ద నాయకు. 
లెవరూ లేరు. 

1946లో రాజాజీని చెన్నరాష్ట్ర ముఖ్యమం (తిగా చేసే 

యత్నంలో గాంధీగారు (పకాశంగారి చేతులలో ఓటమి పొందిన దివి 

వరకే (వ్రాశాను, రాజాజీ ఆశాభంగ నె నె రాశ్యలోకంలో ఉండడం గాంధీ 

గారికి అసంతృ షి పికరంగా ఉండడంచేత, రాజాజీకీ కాంటగెస్ పార్టీలో 

సభ్యత్వం చిక్క_నస్సుడు కాం(గసు అధ్యథవలే నేరుగా పావలా చోరిదా 

పుచ్చుకొని ఆయనను సభ్యుణిగా చేర్చుకొనేటట్లు చేసినది యిదివరలో 
(వ్రాశాను. 

రాజాజీలో ఏదో ఇం(దుని అంశ ఉంది. అందుచేత్తే తాను పాకి 

సాన్ వాదియైన్నా గాంధీగారి ఆశీస్సులతో న్నెహూగారి మంత్రివర్గంలో 

దేశ పరిపాలనలో భాగస్వామి అయ్యారు. స్వాతం(త్య ఘోషణ జరిగిన 

నాటికి ఇంత మేథావి లేడని నె హూూగారి మనసును వశం చేనుకొన్నారు. 
స్వాతంత్యం వచ్చిన పిదప బెంగాల్ గవర్నరుగా వెళ్లారు. అక్కడి 

నుంచి, మౌంట్ బాటను (పభువు గవర్నర్ జనరలు పదవినుంచి విర 

మించగానే భారతదేశానికి తాను గవర్నర్ జనరలు అయ్యారు. 1950 - 

జనవరి 26 న భారతదేశ నూతన సంవిధానం అమలులోకి వచ్చేదాకా 
ఆ వదవితో ఉండి, త గత చెన్నపట్నంలో ఏ శాంతి తీసుకుంటూ 

ఉండేవారు. 

ఆయన కేంద మంత్రిగా, ఢిల్లిలో, తన వర్గాన్ని ఓడించి ముఖ్య 

మంత్రి అయిన (పకాళంగారిమీద ఒక విధమైన అధికారంగల పదవి 

లోకి వెళ్ళారు. ఒకసారి చెన్నరాష్ట్రంలో ఉన్న అడవి కలప కేంద 

(సభుత్యంవారు కొనవలసిన అగత్యం వచ్చింది. (ప్రకాశం (ప్రభుత్వం 

వారు ఏదో ఒక ధర అడిగారు. శేం్యద్రళశాఖవారు అంత ధర ఇవ్వమని 

వాదించారు. ఇది శాఖల స్థాయిలో జరిగిన వ్యవహారము. అపుడు రాజాజి 

(ప్రకాశంగారికి అర్జాధికార పూర్వక మైన (Demi ఇ official) 

ఉ తరం (వ్రాశారు. అందులో ఇలా ఉన్నది: 

‘ (ప్రకాళంగారూ! (పతిదినమూ మీ ప్రభుత్వం మా ప్రభుత్వం 
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దగ్గర ఏవేవో (గ్రాంటులు కావాలని చేయి జాచుతూ వస్తూంది కదా! అలా 
చేయ జాచే (ప్రభుత్వానికి బేరందేసే తాహతు ఉన్నదా?” 

రాష్ట్రంలో కాం గెసు రాజకీయాల లో నాయకత్వ కూన్య మైన 

అవస్థ వచ్చిందని ప్రై న (వాసే ఉన్నాను. ఆ సమయంలో ఎవరి ఊహో, 

ఎవరీ తం(|తమో, చెన్నపట్నంలో పుట్టిందో, ఢిల్లీలో పుట్టిందో ఇప్పటి 

దాకా సరిగ్గా తెలియదు కాని మహే బాం(ద పదవి అనుభవించి వచ్చి 

విశ్రాంతి తీసుకొంటున్న రాజాజీని ఈ చెన్నరాష్ట్రం ముఖ్యమంత్రిగా 

తీసుకున సైతప్ప, కాం(గెసు సంస్థ రాష్ట్రంలో నామ మా(త్రావిష్టమై 

నశిస్తుందనే ఊహారచన జరిగింది. “ఆ ఊహారచన తమదే అన్నట్టుగా 
శ్రీప్రకాశగారు తమ బీవిత చరిత్రలో (వ్రాసుకొన్నారు. 

సంవిధానం (పకారం లెజి స్లేటివ్ రౌన్సిలు (శాసన మండలిలో 

కొందరు సఘ్యులను నియమించే "హక్కు గవర్నరుకు ఉంది, దాన్ని 

పురస్కరించుకొని గవర్నరు రాజాజీని శాసన మండలి సభ్యులుగా 

నియమించారు. 

తరువాత వెనువెంటనే, ఢిల్లి నుంచి కాం(గను అధిష్టాన వర్షం 

వారు, శాసన సభ కాం(గెసుపార్టి హ్రికి__కాం(గెను శానన "సభ్యులను 

సమావేశపరిచి, రాజాజీని నాయకునిగా ఎన్నుకోవలసిందని ఆదేశించారు. 
వారు అలాగే సమావేశమై రాజాజీని తమ పార్టీ నాయకునిగా ఎన్ను 

కొన్నారు. గవర్నర్ జనరలుగా పనిచేసిన రాజాజీ చిన్న పదవి అనుకో 
కుండా, నంతోనంగా ఆ పదవి స్వీకరించారు. 

ఇదిచూసి (పకాశంగారు.___ యునై చద (ఫంటుకు చెందిన 
164 సభ్యుల సంతకాలతో ఒక విజ్ఞ ప్రి గవర్నరుగారికి పంపించారు. 

రెండు ఇతర పార్టీలతో కలిసినప్పటికీ కాం(గెను మైనారిటీలో 
గనుక అ పార్టీ నాయకుని ముఖ్యమంత్రి పదవికి ఆహ్వానించక, యునై 
"జెడ్ (ఫంటు నాయకుని అటువంటి ఆహ్వానం పంపించవలసిందని 

ఆ విజ్ఞ ప్తిలో సూచింసబడింది. 

(శ్రీప్రకాశగారు. పెద్దమనిషే ఆయినా, ఆ విజ్ఞ ప్పిలోగల విష 
యాన్ని మాట్లాడడానికె నా (ప్రకాశంగారిని ఆహ్వానించలేదు. రెండు, 

1 32) | ఏ 
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మూడు రోజులు ఆ విజ్ఞ ప్పి ఆయన తన దగ్గిరే అట్టి పెట్టుకొని, అంతట్లో 

రాష్ట్రకన్యను వివాహ మాడడానికి సిద్దపడ్డ 'రాజాణీని ఆహ్వానించారు. 

పత్రికా విలేఖరులు, “ఇది “సంవి ధానానికీ, సం(పదాయానికీ 

విరుద్దం కాదా?” అని అడిగితే, “(సకాళంగారి పార్టీ కలగాపులగం పార్టీ 

గనుక పిలవ లే” దన్నారు. 

“అయితే రావాటీ పార్తీ కూడా కృషికార్ లోక్, ముస్లి ౦లీగు 

పార్ట్ల సహాయంతోనే కదా ఉన్నది?” అని వారు వేసిన (ప్రతిప్రశ్నకు, 

ఆయన _ “శాసన నభలో ఉన్న పార్టీ లన్నింటిలోనూ రాజాజీ పార్టీ 

సంఖ్యా దృష్ట్యా పెద్ద” దని (ప్రత్యు త తేర మిచ్చారు. 

““మెనారిటి పార్టీకి రాజ్యం అప్పుగించకూడదు. అలా చేసినట్ట 

యితే (ప్రభుత్వంవారు 'తనుతో అంతకు ముందువాకా కలియని సభ్యు 

లకు (పలోభాలు చూపించి, తమలో కలుపుకోడానికి అవకాశాలు కల్పిం 

చడం జరుగుతుంది, దీన్నే పాశ్చాత్య దేశాల రాజకీయాల్లో అళ్వ 

విక్రయ (హార్స్ (పేడింగ్) విధాన మంటారు. అది జరగడం మంచిది 

కాదుగదా!” అని విమర్శకులు, చెప్పగా 

“ఇక్కడ అటువంటిది జరగదు” అన్నారు (శ్రీప్రకాశగారు. 

మంత్రివర్గం ఏర్పడి, మొదటి శాసన సభా సమావేశం కాకుం 
డానే, యునై బడ్ (ఫంటులో నలుగురి సభ్యులతో భాగంగా ఉన్న ఒక 

చిన్న పార్టీ ) రాజాజీ పక్షం వెపు వెళ్ళడమూ, ఆ నలుగురికీ నాయకు 
డైన మాణీక్య వేలు నాయకరుగారిని రాజాజీ ఒక మంగతిగా తీసుకోవ 

డమూ జరిగాయి. 

(శ్రీపకాశగారు జరగదన్న అశ్వ విక్రయం చెన్నరాష్ట్ర రాజ 

కీయ విపణిలో ఆదిలోనే ఆరంభమయింది, 

గవర్నరు (ప్రసంగానికి (పకాశంగారి అధికేపణు 

(శ్రీప్రకాశగారు. సంవిధానపు 176 వ అనుచ్చేదము (ఆర్టికల్. 
[కింద ఉభయ శాసన సభలకు తమ సంటోధ(అ|డైన్)నో సన్యాసము 

చేయడానికి నిలుచున్నారు. 
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వెంటనే, (ప్రకాశంగారు (సతిపక నాయక సానంలో నిలబడి గవర్నరును నంబోధిసూ_.. న. 
“గవర్నరుగారూ! ఓక వ్యవస్థా విషయము (పాయింట్ 

ఆఫ్ ఆర్డర్ ) చెప్పడానికి నిలుచున్నాను,” 

అనేసరికి, గవర్నరు (భీప కాళ గారు తటాలున తమ కుర్చీలో 
కూచున్నారు. 

ఈ విధంగా, గవర్నరు (రాజ్యవాలుడు) ఉభయ శాసన సభా 
సభ్యులను సంబోధించే సమయంలో, పాయింట్ ఆఫ్ ఆరరు లేవదీయడ మన్నది ఏ రాష్ట్రంలోనూ జరగలేదు. గ 

గవర్నరుకు చెరొక (సక్క కూచున్న శాసన సభ స్పీకరూ, 
శాసన మండలి అధ్యతుడు అది విని దిగ్భాంతులయ్యారు. 

ఆ దిగువ శాసన నభా కార్యదర్శి దేశంలో శానన సభా కార్య 
విధాన నిపణుడని పేరు పొందినవాడు. ఆయన, “మే దొరగారు 
(వాసిన “పార్ల మెంటరీ విధానిమనే (గ్రంథంలో పుటలు అటు ఇటు 
(తిప్ప, తొందరగా సరిశీలించసాగాడు. అందులో ఇటువంటి విషయం . 
ఉండదన్న విషయం వారు మరచిపోయారు, 

(పకౌశంగారు తన వ్యవస్తా విషయం వివరినూ ఇలా చెప్పారు: 
“మీరు సంవిధాన (ప్రకారంగా నడిచే “రాజ్యపాల్.” 

అనగా, (పభుత్వం సలహాపైన నడుచుకొనే గవర్న రన్న 
మాట. అలా నలవాో యివ్వడానికి ఒక పభుత్యముండాలి. 
దిన : S ఎ స 

అ సంపదాన ్రమబద్ధమె ఎర్భడిన (సభుత్వమై ఉండాలి. 
మన సంవిధానపు నిజతత్వ (ప్రకారం శానన నభలో మెజారిటీ (బహుమతము) ఉన్న నాయకుని 
మైన దాన్ అర్థము. మీ కున్న లెక్కల _పకారమ్హూూ నేను 

కు లొగడ మాయునై జెడ్ (ఫ్రంటు పారీ తరపున మా 
164 సభ్యుల సంతకాలతో అదజేనిన విజ పినలా, మీరు 
తీసుకువచ్చి. ముఖ్యమంత్రిగా కూవోబెటిన రాజగోపాలాచారి గారికి బహుమతము లే దన్నమాట నిస్సం దేహము, 

క్రంద ఏర్పాటయిన ప్రభుత్య 

నా జీవిత యాాత్రజ్యో 

వ! 
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“అటువంటప్పుడు, మీరు కూచో బెట్టినంత మాత్రాన 

అయన ముఖ్యమంత్రి కానేరడు. ఆయన ఏర్పాటుచేసిన మంత్రి 

వర్గం సంవిధాన బద్దంగా ఏర్పడిన (ప్రభుత్వం కానేరదు, 
ఆయన కేవలం అక్రమ ఆగక్రమణదారుడు. ఆయన సళ హాపె 

మీరు పిలచిన ఈ శానన సభా నమా వేశం (కమ బద్దం కాదు. 

కమ జద్దంగా మా యు నై "బెడ్ (ఫంటు నాయకుని ఆహ్వా 

నించి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయించేంశవరకు ప్రజాపతి 
నిధులమైన మేము ఈ అకిమ సంబోధనా కార్యకరిమంలో 

మెజారిటీళో ఉండి పాల్గొన జాలము. ' అందుచేత మా పతి 

కూలతను తెలియజేయడానికి మేమంతా ఈ సభలోనుంచి 

బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాము.” 

ఇలా చెప్పి ఆయన బయటకు నడవ నారంభించేసరికి, తక్కిన 

యు నె బెడ ఫంటు సభ్యులందరూ ఆయన వెంట శాంతంగా బయ 

టికి వచ్చేశారు. 

అలా సగంపె గా స్థలా లన్నీ ఖాలీ అయేసరికి, ఆదిలోనే “నాగ 

వల్లి మరునాడున్న పెళ్ళి ఇల్లు” మోస్టరుగా సభ వెలవెల బోయింది. 

పృకాళంగారు మాట్లాడుతునస్పుడు గవర్నరుగారు నిశ్చేష్టులె . 
వినడం తప్ప మరేమీ చేయలేకపోయారు. 

మేమంతా లేచి వచ్చేసిన తర్వాత, ఆయన తన ఉపన్యాసంలో 

నాలుగు ముక్కలు చదివేసి, నభ ముగించుకొని వెళ్ళిపోయారట, 

అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు 

[018 లో బాపట్లలో పథమ అంధ) మహాసభ జరిగిందీ. 
1917 లో ఆంధ్ర పాింతాలకు పృత్యేకంగా రాష్ట్ర కాంగ్రోను సంఘం 
ఏర్పాటయింది. 1999 లో కాంగెను వర్కింగ్ కమిటీ దేశానికి 

స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత కాం(గెను పనికై ఏర్పడిన రాష్ట్రాలను 

భాషా రాష్ట్రాలుగా సంవిధానంలో ఏర్పాటు చేయడానికి తీర్మానించింది. 

1948 లో (వ్రాసిన సంవిధానం మొదటి ముసాయిదాలో ఆం(ధ 
రాష్ట్రం చేర్చబడింది. రెండవ ముసాయిదాలో ఆది తీసివషయబడింది. 
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“అటువంటప్పుడు, మీరు కూచో బెట్టినంత మాత్రాన 

అయన ముఖ్యమంత్రి కానేరడు. ఆయన ఏర్పాటుచేసిన మంత్రి 

వర్గం సంవిధాన బద్దంగా ఏర్చడిన (పభుత్వం కానేరదు. 

ఆయన శేవలం అక్రమ ఆ_కమణదారుడు. ఆయన సలహాపై 

మీరు పిలచిన ఈ శాసన సభా సమావేశం [కమ బద్దం కాదు. 
కమ బద్ధంగా మా యు నై బెడ్ (ఫంటు నాయకుని ఆహ్వా 

నించి, సభుత్వం ఏర్పాటు చేయించేంశవరకు పిజాపితి 
నిధులమైన మేము ఈ అక్ళమ సంబోధనా కార్యకంమంలో 

మెజారిటీలో ఉండి పాల్గొన జాలము. '" అందుచేత, మా పతి 

కూలతను తెలియజేయడానికి మేమంతా ఈ నభలోనుంచి 

బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాము.” 

ఇలా చెప్పి ఆయన బయటకు నడవ నారంభించేసరికి, తక్కిన 

యు నె చెడి ఫంటు సభ్యులందరూ ఆయన వెంట శాంతంగా బయ 

టికి వచ్చేశారు. 

అలా సగంపె గా స్టలా లన్నీ ఖాకీ అయేసరికి ఆదిలోనే “నాగ 

వల్లి మరునాడున్న పెళ్ళి ఇల్లు” మో స్పరుగా సభ వెలవెల బోయింది. 

పికాశం౦గారు మాట్లాడుతునస్పుడు గవర్నరుగారు నిశ్చేష్టులె 

వినడం తప్ప మరేమీ చేయలేకపోయారు. 
మేమంతా లేచి వచ్చేసిన తర్వాత, ఆయన తన ఉపన్యాసంలో 

నాలుగు ముక్కలు చదివేసి సభ ముగించుకొని వెళ్ళిపోయారట. 

అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు 

1913 లో బాపట్లలో ప్రథమ ఆంధి మహాసభ జరిగింది. 

1917 లో ఆంధ సారింతాలకు పి త్యేకంగా రాష్ట్ర కాంగరను సంఘం 

ఏర్పాటయింది. 1989 లో కాం,గెను వర్కింగ్ కమిటీ __దేళానికి 

స్వాతంత్యం వచ్చిన తర్వాత కాం(గైసు పనికై ఏర్పడిన రాష్ట్రాలను 

భాషా రాష్ట్రాలుగా సంవిధానంలో ఏర్పాటు చేయడానికి తీర్మానించింది. 

1948 లో (వ్రాసిన సంవిధానం మొదటి ముసాయిదాలో ఆం(ధ్ర 
రాష్ట్రం చేర్చబడింది. రెండవ ముసాయిదాలో అది తీసివేయబడింది. 
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తెలుగు భూమిపై స్క తెలుగు నాయకుడు కొలుకు ఇచ్చిన సట్టాను బట్టి 

కట్టిన ఫోర్డు సెంటు జార్జి, దానికి ఉ తరంగా ఉన్న పట్నం తెలుగు 

ప్రాంతంలో చేరునా, చ్రేకదా అనే సందిగ్గ స్థితి ఎర్చుడింది, 

ఈ ఆలస్యము, ఈ సందిగ్దావస్తా గాందీగారి ఆశ్రమంలో 

శిక్షణ పొందిన పొట్టి శ్రీరాములుగారి కేమీ నచ్చలేదు. ఆయనసహాయ 
నిరాకరణోద్యమంలో (నాన్ కో. అసరినన్స్ ప్రారంభ దశలోనే 
పాల్గొన్నవారు. సట్టుదలకు ఆయన పెట్టినది "పేరు. 

చెన్నపట్నంతో కలిపి ఆంధ్రరాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయకపోతే, 

నిరాహార దీక్ష తీసుకొంటానని._ఆయన చెన్నరాష్ట్ర (ప్రభుత్వానికీ, 

జవహర్ లాల్ న్నెహూగారికి హెచ్చరికలు (నోటిసులు అందజేశారు, 

కాని వారు (శ్రీరాములుగారినిగానీ. ఆయన చెస్పిన విషయాన్నిగానీ 
తమ దృష్టికి తెచ్చుకోలేదు. 

శ్రీరాములుగారు మాత్రం, తాము సూచించినట్లు ఫోర్లు సెంటు 

జార్జి గుమ్మంవద్ద నిరాహార దీక్ష (పారంభించారు. బులుసు నొంది 

మూ రిగారు, (ప్రకాళంగారు నిరాహార దీక్షకు కోటగుమ్మం తగినస్టలం 

కాదని, మెలాపూరులో సాంబమూ ర్లిగారు నినసిస్తున్న వసతి గృహానికి 
ఆయనను తీసుకు వెళా రు. ఇది "అక్టోబరు నెల మూడవ వారంలో 
ఆరంభ మయింది. 

మొదటి రోజులలో పట్నంలోని (పజలు దీన్ని అంతగా పట్టిం 

చుకోలేదు. శానన సభలో ఎవరో ఈ (పస క క్రి తెచ్చినపుడు, ముఖ్య 

మంతి రాజాజీ చులకనగా మాట్లాడారు. కాని, రానురాను-పట్నం 

లోను శాసన నభ్యుల మననులలోను, తెలుగు జిల్లా లన్నిటిలోను, 

(శ్రీరాములుగా రే మవుతారన్న ఆందోళన ఉదయించింది. 

ఉపరాష్ట్రపతి అయిన రాధాకృష్ణగారు (ప్రమేయం కలిగించుకోవా 

లని చెన్నపట్నంనుంచి శాసన సభ్యులు, పెద్దలు ఆయనకు తంతివా రలు 

ఇవ్వడం ఆరంభమయింది. కాని, ఆయనకు న్నెహూగారి మనసును 

తిప్పే శక్తి ఉన్నట్టుకనిపించలేదు. మాకు జవాబుగా అనునయ 
వాక్యాలు మాత్రం 'అెలిఫోనులో చెపుతూ ఉండేవారు. 
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(శ్రీ రాములుగారి నిర్హుష మయిన ఉసవాస దీక్ష రోజురోజుకూ, 

ఆంధుల హృదయాలలో ఆందోళన కలిగించ సాగింది. (ప్రజల భావా 

లలో ఒక వేడిని పుట్టించింది. (ప్రకృతి అనుకోనటువంటి ఉష్పతను 

ధరించింది, కార్మికులలోను, విద్యార్థులలో ను. అం; ధ్రరాష్ట్ర విషయమై 
(sn 

గాక, (శ్రీరాములుగారి ప్రాణవిషయమే చాలా మనసాపం కలిగింది. 

ముఖ్యమంత్రిగారు మాత్రం, శాసన సభలో ఈ (ప్రస క్రివ సె 
చులకనగాను, తేలికగాను మాటాడేవారు. ఉపవాసం ఆరంభమయిన 

యాభై రోజులకు, పట్నంలో గల వాతావరణాన్ని తపింస జేసింది, 

బుషుము తీవమెన తపస్సు చే స్తేభూమి గజగజ లాడుతుందని పురా 

. కాలలో చదువుకోవడమే గాని, అంతకుముందు మాలో ఎవరికీ అను 

భవం లేదు. కాని, అప్పుడు 50 వ రోజు దాటి 51వ రోజు, 51 న 

రోజు దాటి .52 వ రోజు___ఈ విధంగా ఉసవాన దీక్ష జరిగేసరికి 

చెన్ననగర రాజవీథులన్నీ గజగజలాడుతూన్నట్లు అనిపించేది. 

నెహళాగారు ఏమీ మాట్లాడలేదు. ఆందోళనా ఫలితంగా ఏ 

నిర్ణయమూ తీసుకో కూడదని సచివాలయపు ఐ, సి, ఎస్. ఉద్యోగులు . 

కరడుగట్టిన మనసులతో చెప్పిన సలహా వాక్యాలు ఆయనకు వేద 

వాక్యాలయ్యాయి. 

దినములు, కణములు గడచిన కొద్ది సామాన్య (పజానీకం 

సాంబమూ ర్తిగారి యిల్లున్న వీధిలో నిండిపోయేవారు. ఆయన యిల్లు 

* చాలా చిన్నది. 

యాభై ఆరవ దినము సగము ర్యాత్రి వేళ సమస్య పరిష్కార 

మవుతుందని, అందుచేత శ్రీరాములుగారు ఉపవాస దీక్ష విరమించ 

వలసిందని రాధాకృష్ణగారు ట్రంక్ కాల్ ద్వారా చెప్పినట్లు, (శ్రీరాములు 

గారికి ఎవరొ మెల్లిగా చెప్పారు, 

ఆయన చిన్న కంఠంతో 

“ఈ వా ర్త జవహరులాలు గారు అన్నదా? లేక రాధాకృష్ణగారు 

తమంతట తామే ఈ ఈ ఆశను వెలిబుచ్చారా?ో అనే అర్థంతో అడీగాద. 

అది రాధాకృష్ణగారు తమ మాటగానే చెప్పినట్టు "టెలిఫోను 

ET TE ఓం te PD TER తినడు Re rel A. PTE డు ముర = ప ee, rr. | 



794 నా జీవిత యాత్ర 

వార్త తెచ్చిన ఆయన చెప్పాడు. అందుకు (శీరాములుగారు “ఉపవాస 
దీక్ష విరమించవలపిన అవసరం కనపడదు,” అని చాలా మెలి గా 

చెప్పారు. 
ఆ మాటలో ఆయన దృఢనిశ్చయం వెల్లడి అయ్యేట్టు ఆయన 

చేతులతోను, కళ్ళతోను సూచించారు. 

ఈ విధంగా ఉపవాస దీక్ష సాగించి, 58 వ రోజు రాతి9, 59 వ 

రోజు వచ్చేముందు ఆ మహాత్యాగి అసువులు బాశారు. 

ఒక్కమారుగా ఆం(ధ్రదేశం సెనుబొబ్బ పెట్టింది, సాయం 

కౌలంవరకు ఆయన భౌతిక దేహాన్ని, (సజలు చూడడానికి వీలుగా 

సాంబమూ ర్రిగారి యింటి బయట ఎ త్తయిన వేదిక ఏర్చరచి ఉంచారు, 

మైలాపూరునుంచి 60 డెడ్డ బండీపె విని ఆ భౌతిక దెహాన్ని 

ఉంచి, మౌోంటురోడ్డునుంచి జార్జిటవును వీథులగుండా, వెనుక లక్షల 
కొద్ది (పజలు నడు స్తుండగా, ఏడెనిమిది గంటల వేళకు దహన భూమికి 
తీసుకు వెళ్ళారు. "ఆ రెండెడ్డ బండి నొగపై (ప్రకాళంగారు, సాంది 
మూర్జిగారు చివరివరకు కూచున్నారు. 

ఆధునిక కాలంలో, ఇచ్చా మరణం పొందిన మహర్షి వలె, 

పొట్టి (శ్రీ రాములుగారు. ఐదు, ఐదున్నర అడుగుల పొడవుగల" అల్బ 
మైన భౌతిక దేవోన్ని వదిలి, సర్వ భారత దేశవ్యా ప్త్వమైన అమరజీనిగా 
వర్టిల్తారు. నేడు భారతదేశంలో ఏర్పాటయిన భాషా ( రాష్ట్రాలు, నిజ 
ముగా ఆనాడు ఆయన చేసిన మహాత్యాగ ఫలితాలే. 

ఆయన అమరులైన ఆ సమయంలో.అనేక శాసన సభ్యులు, 
ప్రభుత్వం వై వె ఖరికి నిరసనగా, తమ సభ్యత్వాలకు రాజీనామా ఇచ్చారు. 
(శ్రీరాములుగారు డిసెంబరు 16న అ _స్తమించారు. ఆ తర్వాత, 
తొమ్మిదిన్నర నెలల తర్వాత ఆంధ రాష్ట్రం ఉదయించింది. ఆ తరు 
వాత మూడేండ్లు ముప్పై దినాలకు ఏశాలాం(ధగా ఏ_స్తరిల్తీంది, 

(పజా సోషలిస్టు పార్టి 
1952 లో ఎన్నికలయిన తర్వాత అప్పటికి నాల్లు సంవత్సరాల 

ముందు కాం[గెసులోంచి విడిపోయిన ఆచార్య నరేరదదేవ్, జయ 
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(ప్రకాశ్ నారాయణ్ గారల యాజమాన్యాన నడిచే "నోషలిప్ట్ పార్ట __ 

కృపలానీ, (సకాశంగారల నాయకత్వాన నడిచే “కిసాన్ మజుదూర్ 

పార్టొల్ రో విలీనం కావడానికి బొంబాయిలో సంయు క్త సహాసభ ఒకటి 

ఏర్పరచి, అక్కడ తిర్మానించినట్టు రెండు పార్టీలను కలిపి ““(పజా 

సోషలిస్టు పార్తీ"” ఆదే క్రొత్తపాన్స్ని రూపొందీంచారు. 

ఈ మార్చు ఆంధృపాంకానికి. సంబంధించినంత మటుకు 

అనర్గదాయకంగా పరిణమించింది. చివరికి, ఈ సోషలిస్టులలో వేళ్ళ 
మీది లెక్క పెట్టదగినంతమంది తస్ప, తక్కిన వారందరు కాంగసులో 

చేరిపోయారు. సె రాష్ట్రాలలో కూడా వీరిలో చాలామంది ప్రత్యే 
య్ 

కంగా సోషలిస్టు పార్టీగా విడిపోయారు. ఆ విడిపోయినవారూ ఇప్పుడు 

మళ్ళీ రెండు "భాగా లవుతున్నారు. 

అది అలా ఉంచి, 1952 లో ఆంధ్రలో జరిగిన విషయము 

చూద్దాము. (ప్రకాశంగారు, వారి అనుయాయులమెన మేము. ఆంధ 

రాష్ట్రం ఏర్బరచినపుడు, బక్ళారిజిల్లాలో హెచ్చు భాగాన్ని, మె మెసూరు 

(పాంతాలలోని తెలుగు భాగాలను, చెన్నపట్నం అంతా, లేకపోతే 

ఉ త్రరభాగం ఆంధ్రరాష్ట్రంలో కలిపిఉంచాలని అప్పటికి ముఫ్రైనంవ 

త్సరాలనుంచి అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళము. అయితే, ఆంధ్రరాష్ట్ర నిర్మా 

రానికి ఎర్పాట్లు జరిగే సమయంలో మాతో విలీన మైన సోషలిస్టులు 

బళ్ళారి, చెన్నపట్నం అం(ధలో చేరకపోతేనేమి అని వాదించి పత్రి 

కలలో కూడా (వాసేవారు. అందుచేత, పార్టీలో వారికి మాకు కొంత 

భేదదృష్టి (పతీకార్యములోను కనిపించేది. 

వారి యీ అభ్మిపాయానికి కారణమేమని వారినే అడగగా, 

వారు. తాము సోషలిస్టుపార్టీ గా ఉండేరోజులలో బళ్ళారి అంతా కన్న 

డిగులకు చెందినదని, చెన్నపట్నంమంతా తమిళులకు చెందినదని 

తీర్మానం (వాసుకొని ఒస్పుకొన్నాము అని బయట పెట్టారు, 

ఇంతేకాక, కాం(గైసు పార్టీ వారు (ఇది 1952 నాటి విషయ 
మని పాఠకులు శ్ఞాపకముంచుకోవలేను.) (ప్రజాభ్యుదయకర మైన త్రోవ 

సట్టారు గనుక, కాం(గెనులో కలిసిపోవడమో, లేక వారితో చేయి కల 
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పడమో చేసుకోవాలని వారు వాదించి, ప్త (పతి సమావేశంలోను 

ఏదో ఒక తగాదా లేవదీస్తూండేవారు. ఆ తగదా శేవదీసిన నాయకుడే 

ఆ తర్వాత కాం(గెనుతో క కలిసి, మం(తికావడం ఒకెక్ష్షణంలో జరిగిందని 

యిదినరలో నూచించాను. అందుచేత ఆంధ్రరాష్ట్ర సమస్యపై పార్టీలో 

(సకాశంగారి అధి పాయాలే బహుమత స్వీకార మె ఆంధ హృదయాన్ని 

(పతిబింని స్తున్నా, పార్టీనుంచి ఎక కంఠ మైన మాట రాకపోవడంనల్ల 

దాని ప్రతిష్ట తగ్గడమేగాక, చివరికి అది రెండు ముక్కలుగా వలి 
పోవడంకూడా జరిగింది. 

ఆ రోజులలో గోపాలరెడ్డి, కళా వెంకటరావుగారల వర్గం __ 

(పకాశంగారు, ఆం|ధ(పజలు పెట్టుకొన్న (ప్రత్యేక ఆం ధ్రరాషగీ స్థావన 

లత్యెన్ని అంతగా ఆమోదించే స్దితిలో లేరు. 1952 ఎన్నికలలో వారు 

ఓటమి చెందినా, అంతకుముందు మంత్రులుగా ఉన్నపుడు. రాష్ట్ర విభ 

జన కమిటీలో, చెన్నపట్నం తమిళరాషానికి చెందుతుందన్న నూ(త్రా 

నిక్కి వారు స్వహస్తాలతో ఆమోదముద్ర వేశారు. 
మా పార్టీలో కలిసిఉన్న సోషలిస్టుల వై ఖరి పై న సూవిం 

చాను, ఈ విషయంలో, యునై బెద్ (ఫంటులో భాగస్వాములుగా 
మాతో కలిసి పనిచే స్తున్న కమ్యూనిస్తుల వై ఖరిహడా, సోషలిస్టుల 
వై ఖరి ఉన్ని ఉండేది. 

(ప్రజాసామాన్యం మనసులో అమరజీవి ఢీ) పొట్టి శ్రీరాములు 
గారి పాయోపవేశానంతరము, ఏదో ఒక విధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర మంటూ 
ఒకటి (ప్రత్యేకంగా చేశపటంలో తన రూపం కనిపించేటట్టు ఏర్పుడా 

లనే ఆందోళనా భావం ఉండేది. (పకాశంగారు ఇదంతా కని పెట్టి, 
సీలం సంజీవరెడ్డి గోపాలరెడ్డి, కళా వెంకటరావుగారల వర్గంవారే 
అయినప్పటికీ, తోము అభిప్రాయాలతో కొంచెం అనుకూలంగా కని 
పించేటట్టు ఏదో బహిరంగ సభలో మాట్లాడినట్టు పత్రికలో చూపి, 
ఆయన తమతో ఒకసారి వచ్చి మాట్లాడవలసిందని కబురుపెట్టారు. 

ఇది__ఆ సంవత్సరం ఆంధ్రరాష్ట్ర నిర్మాణానికై "పెట్టిన 

మొదటి ఆడుగు, 
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డాగ్గంగార్రి కబురు అందుకొనివచ్చి, సంజీవరెడ్డిగారు ఆయనను 

చెన్నపట్నంలో కలుసుకొన్నారు. రెండు పర్యాయాలు కలిసి చర్చి 

చిన ఫలితంగా, జవహర్ లాల్ నెహూా గారితో ఈ విషయం చర్చించ 

డానిరి నిర్ణయించారు, 

సంజీవ రెడ్డిగారు ఇలా (పకాశంగారితో కలుసుకోవడం, ఆయన 

సీనియరులై న గోపాల రెడి, వెంకటరావుగార లకు ఇష్టంలేదు. అలాగే 

(వకాశంగారు సంజీవ రెడ్డిగారితో ముచ్చటించడం, ప్రకాళంగారి అను 
యాయులకు చాలా మరిదికి ఇష్టంలేదు. 

ఇష్టంలేకపోయినా. ప్రకాశంగారు, నేనూ వారందరినీ ఒప్పించ 

గలిగాము, 

పార్టీ సమావేశ మొకటి ఏర్పాటుచేసి, (ప్రకాళంగారి చర్యను 

ఆమోదిస్తూ, అ చర్యలు శాంతంగా సాగించవలసిందని తీర్మానం 

వాసుకొన్నాము. 

దీంతో ఆంధ్రదేశంలో అందరినీ ఆవరించిన స్తంభనంపోయి, 

నిర్మాణాత్మకమైన ఒక సంచలనం కలిగింది. తమిళ 'జిల్లాలలోకూడా 

కలవరము, నంతోషమూ రెండూ కలిసి, రాజకీయవాదుల "మనస్సులను 

బాధించసాగాయి. కొందరికి సంతృ ప్పి కలిగింది. 

ఆ తర్వాత రంగస్థలం ఢిల్లీ కి మారింది, 

ఢిల్తీలో (పకాశం, నెహూూగారల కలయిక 

జవహర్లాల్ నెహళారిగారు నిర్ణయించిన తేదీకి (ప్రకాశంగారు, 

నేనూ ఢిల్లీ వెళ్ళాము, అక్కడ కాన్ట్సిట్యూసన్ హౌసులో ఐస చేశాము. 

సంజీవరేడ్డిగారు అంతకు ఒకరోజు ముందుగానే వెళ్ళారు. 

ఆ తర్వాత రోజున నెహా))గారిని సంజీవ ఠెడ్డిగారు కలుసుకో 

డానికి వెళ్ళారు. నెహూంగార్లు రెడిగారికో, “ఏమయ్యా సంజీవరెడ్డి! 
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మీ ముసలివానితో వేగడం చాలా కష్టము. ఆయన ఈ రోజున వస్తా 

డని నా ఇతర కార్యక్రమాలన్నీ "రండు గంటలు వాయిదా వేసు 

కొన్నాను. ఆయన వచ్చాడు కాడు. చూశావా ఆయన వైఖరి” 

అన్నారు. 

అందుకు సంజీవ రెడ్డిగారు, “అదేమిఅలాగు అంటారు? ఆయన 

మిమ్మల్ని పదకొండు గంటలకు కలుసుకోవడానికి, వచ్చి సిద్ధంగానే 

ఉన్నారు. ఆయన యిక్కడికి వ స్తున్నట్లు మీ పేర తంతివా రకూడా 

యిచ్చారు,” అన్నారు. 

నెహూాిగారు “నాకు ఏ తంతివార్తా అందలేదు,” అన్నారు. 

అందుకు “ఆ తంతివార్త యిచ్చినప్పుడు నేను వారి దగ్గర ఉన్నాను, 
అందకపోవడం ఏలాగు జరిగింది?” అని (ప్రక్నించారు రెడ్డిగారు. 

న్నెహూగారు తమ పెర్సనల్ అసిసైంటును వెంటనే పిలిచి, 
“పకాశంగారి దగ్గరనుంచి తంతివా ర్త వచ్చిందా?” అని (ప్ని సే, 

ఆయన “వచ్చింది,” అన్నాడు, 

“ఎప్పుడు?” అని న్నెహూగారు మళ్ళీ అడిగారు. “మొన్న” 

ఆని ఆయన జవాబిచ్చాడు, అది విని, “సరే. వెళ్లు” అన్నారు 

నెహూగారు. 

తనకు తంతివా ర్త ఎందుకు చూపించలేదని నెహూూగారు ఆయ 

నను అడగనై నా అడగలేదు. 

అవి, బహుశ; ఢిల్లీ నగర నచివాలయ మర్యాదలు కాటోలు! 

సంజీవ రెడ్డిగారు వెంటనే కౌన్టినట్యూషన్ హౌనుకు వచ్చి, 

అక్క_డ జరిగిందంతా మాకు చెప్పారు. 

ఏర్పాటు చేసిన (పకారం (ప్రకాశంగారు, సంజీవశెడ్డిగారు, 

న్నెప్రూగారు కలుసుకొన్నారు. ఒక గంటసేపు చర్చించిన ఫలితంగా 
విభజన కార్యక్రమానికి కావలసిన ఏర్పాట్లు చేయడానికి ఒక ఉప 

_ సంఘాన్ని నియమించడానికి అంగీకరించారు. లెక్కలు వగైరాల ఏష 

సస యమై,, పూర్వము విభజన నంఘము చేసిన ఎర్పాట్లు ఆధారంగా తీను 

కొ కొని. కచేరీల విభజన, ఉద్యోగస్టుల సంపకము, (క్రొ త్ర రాష్ట్రంలో 
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చేసుకోవలసిన ఐర్చాట్లు మొదలై న విషయాలు ఈ సంఘానికి పనిగా 

అప్పజెప్పారు. 

అయిజే, అంతకుపూర్వుం శాసన సభ్యులు నూతన ఆంధ 

రాషా9నికి తాతా)_లిక రాజధాని పట్సంగా ఏదో ఒక పటాని నిర 

ER బపకూడా పూర్వము పథజన స సంఘం చేసిన స మాపనలలో 

ఒర పే, 

అపుడు, సవ్యంగా నరిఅయిన రాజధాని పట్నం ఏర్పాటు చేను 

కొనే వరకు, చెన్నపట్నంలో తాత్కాలికంగా ఆంధ (పభుత్వం నడప 

డానికి అవకాశం ఇవ్వవలపిందని, ఆ విభజన సంఘంలో _సకాశంగారు 

గట్టిగా పట్టుపట్టారు. తమిళ సభ్యులు దానికి. అంగీకరించలేదు. మిగిలిన 

ఆంధ సభ్యలు తమిళులతో ఏకీభవించారు. అప్పుడు విభజన ఆగిపోవ 

డానికి ఇదికూడా ' ఒక పెద్ద కారణము. ఇది ఆయిన సంవత్సరం 

తర్వాతనే కదా శ్రీరాములు గారు (పాయోపవేశము చేసినది! 

ఆయన (వాయోప పవేశం జరిగిన తర్వాత, చెన్నపట్నం వదులు 

కోవడానికి ఒప్పుకొన్న తర్వాత “శుభన్య శ్లీఘి మని మా కనిపించింది. 

ఇప్పుడు శాసన సభ్యులు తాత్కాలిక రాజధాని పేరు సూచించగానే, 

ఈ విభజన సంఘం పని ఆరంభించగలదని న్మెహూగారు, (పకాశం 

గారితో ఆ సమావేశంలో అన్నారు. 

తాత్కాలిక రాజధానిని సూచించడానికి ఆం(ధ్మఫ్రాంతానికి 

చెందిన శాసన సభ్యుల సమా వేశం ఏర్పాటు చేయడానికి అధిశారరీత్యా 

ఆదేశం సంపుతామని ఆయన చెప్పారు, మెము. తిరిగి వచ్చేసరికి, ఆ 

ఆదేశం చెన్నరాష్ట్ర (ప్రభుత్వానికి అందింది. దాని ప్రకారం చెన్నరాష్ట్ర 
శాసన సభామందిరంలో (శ్రీ _పకాశంగారి అధ్యక్షతన ఆంధ శాసన 

సభ్యుల సమావేశం జరిగింది, ఈ సమావేశానికి పూర్వం ముందుగా 
(పకాళంగారు. కృషికార్ లో క్ పార్టీ తరఫున గౌతులచ్చన్న గారినీ, 

కమ్యూనిస్టు పార్టీ తరపున టి. నాగిరెడ్డిగారినీ ఆహ్వానించారు. 

శాసన సభ్యులు నూతన రాజధానిని సూచించాలి అనే (ప్రతిపాదన 
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బయటపడిన నెలరోజుల దిగరినుంచి, అన్ని జిల్లాలలోను ఈ తాత్కా 
లీక రాజాని “మా పట్నంలో; ఉండాలంపే. మా పట్నంలో ఉండాలి. 
అన్న తీ వ్రమెన వాన్వివాదాలు బయలుదేరాయి, 

సహజంగా (ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని బట్టి, ఉండే సౌకర్యాలనుబట్లి 
విశాఖపట్నం అనువై న స్థలమని విశాఖపట్నం శాసన సభ్యులమంతా 
అనుకొన్నాము. 

గోదావరి జిల్లాల వన క్తి, రాలేదు, 

కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలు రమ్యూనిస్టు సభ్యుల సంఖ్య 

"హెచ్చుగా ఉన్న జిల్లాలు గనుక, తాత్కాలిక రాజధాని ఆ [ప్రాంతంలో 
ఉండాలనీ, అది విజయవాడ- గుంటూరుల మధ్య ఎక్కడో ఏర్పాటు 
కావాలనీ. కమ్యూనిస్టులు ఆతి తీ, (నమెన (ప్రచారం లేవదిళారు. 

సంజీవ రెడ్డిగారు మాట్లాడడంలో అప్పుడు ఎంతో ఆత్మన్నిగహం 
రనబరివారు, అయితే, రాయలసీమ సభ్యులలో, కమ్యూనిస్టు పార్టీకి 
చెందిన ఒక రిద్దరు తప్ప మిగిలినవా ర్లంతా. 1008 లో సర్కారు 

జిల్లాల వారికీ, రాయలసీమ జిల్లాల వారికీ జడిగిన ఒడంబడిక (ప్రకారం 

ఆంధ్రా యూనివర్శిటీ కోస్తా శల్లాలలో ఏర్పాటయింది గనుక, తాత్రా_ 

లిక రాజధాని అయినా రాయలసీమలో ఏర్పాటు కావాలనీ, అలా 

కాకుంటే తాము చెన్నరాష్ట్రంలోనే ఉండిపోతామనీ దాదాపు అందరూ 
సంతకం పెట్టిన కాగితం జేబులో పెట్టుకుని, సమయం వస్తే సభలో 
చదవడానికి సిద్ధమై కూచున్నారు. 

లోగడ, వీరు విద్యా విషయంలో ఆంధ్రా యూనివర్శిటీ యాజ 

మాన్యం ఒప్పుకోమని మ్మదాను యూనివర్శిటి యాజమాన్యంలో ఉండి 

పోయిన విషయం పాఠకులకు తెలిసే ఉంటుంది. (పాంతీయాఖి 
మానాలు చాలా బలీయము లై నవి కదా! 

ఈ పరిస్థితులలో, రాజధానిని నూచించడానికి "పె పె చెప్పిన అధి 

కార సమావేశాన్ని (సకాశంగారు తమ యింటిదగ్గర ఏర్పాటు చేశారు. 

అనేక పట్నాలనుంచి ఆయా సట్నా లకు చెందిన మ్నిళులు, 
తమ పట్నాలలో గల సౌకర్య సంపదల ఛాయా చిత్రాలను తెచ్చి, ఆ 
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సమావేశ సభ్యులకు చూపించి, (పచారాలు చేసుకో నారంభించారు. 

ఉదయం (పకొశంగారి యింటిలో జరిగిన సమావేశంలో దీర 

మెన చర్చ జరిగింది. గా 
విశాఖపట్నం విషయమై నేను అ సభలో ఉండడము మిగిలిన 

జిల్లాల సభ్యుల నందరినీ ఏకంచేసి, “మీకు హార్చరు ఉంది, షిప్ 

యారు ఉంది. ఈ విషయంతో మీరు విశాఖపట్నం పేరు చెబితే మెము 

ఒప్పుకొనేది లేదు” అని వారు చెప్పడానికి కారణమైనది. 

రాయలసీమకు, (శ్రీబాగ్ ఒప్పందం ప్రకారం తాత్కాలిక 

రాజధాని యివ్వవఅసిం దే. అది, తిరుపతిలో ఉన్నట్లయితే చిత్తూరు 

జిల్లా మనతో కలిసి వస్తుందనీ, లేకుంటే కలిసిరాదని తిరుపతిలోగల 

భపనాల టొమ్మలు చూపుతూ మితులు గౌతు లచ్చన్నగారు వాదించారు, 

కడపలోగల భవనాల చితాలు చూపుతూ, కె, కోటి రెడ్డిగారు 

చాలాసేపు చెప్పారు. 

తాత్కాలిక రాజధాని యిచ్చినంత మాత్రాన రాయలసీమకు 

ఒరిగేది ఏమీ లేదు గనుక్క దానిని గుంటూరు. బెజవాడ మధ్య ఉంచా 

లని కమ్యూనిస్టులు వాదించారు, 

రాష్ట్రం ఏర్పాటులో ఒక విధమైన (పధానపాత్ర వహించడం 

నల్ల, సంజీవ రెడ్డిగారు._అనంతపురం, రాయలసీమ [పాంతాలలో 

కోంచెం సమ తోష వాతావరణం గల స్థలమయినా, తాను ఆ 

విషయం (పచారం_ “చేసుకోవడం భావ్యం “కాదని ఊరుకున్నారు. 

దానికి తోడుగా, అనంతపురం ప్రసక్తి డ్రి వచ్చినపుడు, (పకాశంగారు 

“సంజీవరెడ్డి అనంతపురం విషయమై (పచారం 'చేనుకోడులేండి"అని, 

సంజీవ రెడ్డిగా ఒక వేళ మాట్లాడుదామన్నా అవకాశం ఇవ్వలేదు, 
ఆలాగుననే ఏకా ఖసట్నం విషయమే, “విశాఖపట్నంకోనం 

వేర్మేపచార మెందుకయ్యా! అని అపే చర్చ , అక్కరలేకుండానే వదిలి 

పెట్టారు. 

చివరికి ఒంటిగంట అయినా, ఏ నిర్ణయానికీ రాలేకపోయాము. 

ఇక నిర్ణయానికి రాలేము అన్న భానం ఒకటి మా అందరికీ కలిగింది. 
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కాని, ఆ రోజు ఆ నిర్ణయం చెనుకొక తప్పదన్న అత్యంత ఆవసరమును. 

కని పెట్టి, ప్రకాశంగారీపె నే ఈ నిర్ణయభారం వదిలి వేద్దామని ఎవరో 

మెల్లిగా అన్నారు. అందరు గట్టిగా "ఆ అధి పాయంతో సేకీభవించారు. 

“అయితే, మీరంతా మూడు గంటలకు రండి. తిరిగి సమా వేళ 

మవుదాము. అందులో నా నిర్ణయం చెపుతాను,” అన్నారు పృకాశం 

గారు, 

మూడు గంటలకు తిరిగి (ప్రకాశంగారి గదిరో కూచున్నాము. 

(పకాశంగారు, “అచ్చన్నగారూ! ఒక కాగితం, సెన్సిలూ పట్టుకోండి, 19 

అన్నారు. తర్వాత “నా నిర్ణయం చెపాను. ఆ పేరు కాగితంమీద 

వారయండి, ”” అన్నారు. 

అక్కడ కూడిన ఏడెనిమిది మందిమీ ఒక కన్ను (ప్రకాశం 

గారిమీదా, రెండవది లచ్చన్నగారి పెన్సిలుపై నా ఉంచి చూ స్తున్నాము, 

(పకాశంగారుు “వ్రాయండి! “కర్నూల్” అని వ్రాయండి” 

అన్నారు, 

అందరూ ఆశ్చర్యంతో నిశ్శబ్రంలో మునగడం జరిగింది. 

కాగితంమీద “కర్నూల్” అని (వాయక తప్పదని, లచ్చన్నగారు 

వాగిశారు. 

నవాంంధి రాష తాతాం_లిక రాజధాని జన్మ, నామకరణం ఆ 

క్షణంలో మ, చ i ర 

అందరూ లేచి ఎవరి మానాన వారు వెళ్లారు. 

శాసన సభా కార్యదర్శికి. ఆంధ శాసన సభ్యులు సమావేశంలో 
తాత్కాలిక రాజధానిగా కర్నూలును పితిపాది స్తున్న తీర్మానం,నోటీసు 

చెపు చేయించి పంపారు. 

“=. ఇది రాయలసీమలో. ఏర్పాటయినది గనుక, సంజీనరెడ్డిగారు 
పృతిపాది స్తున్నట్టు సంతకం నద్దనుకొన్నారు. ఇవి కోస్తా బిల్లాలవారి 

కంతకంతో ఉండడం భావ్యమని కావించారు. 

“గౌతు లచ్చన్నగారు ఒక పార్టీ అధినేత గనుక, ఆయన ఈ 
కోటిసుమీద సంతకం పెడితే బాగుంటుంది,” అన్నాను నేను. 

న న. err రాం 

జలా కడా నా 
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“నువ్వు ఉన్న పార్టీ అంతకన్నా పెద్దది కౌబిట్టి నువ్వే ఈ 

నోటీసుపై సంతకం పెట్టాలి, '” అని నాతో అన్నారు (ప్రకాశంగారు. 

శాసన నభ్య సమావేశంలో, నేను (పతిపాదించిన తీర్మానానికి 

పృశత్యామ్నాయంగా, పతిసకంవారు మరొక తీర్మానం పంపించారు. 

సభాాప్రారంభంలో నా తీర్మానం మొదట ఎజండాలోకి తీసుకొన్నారు 

గనుక్క వారి తీర్మానాన్ని నా దానికి ఎమెండ్ మెంట్ (సవరణ)గా 

తీసుకోవాలని నా వాదన. రెండు తీర్మానాలూ సమానస్తాయిలో చర్చించ 

వచ్చని వారి వాదన, 

శానన సభా కార్యనిబంధనలలో ఒకే కాలమందు ఒకే సంతి 

పొాదన చర్చించవచ్చుగానీ, రెండు స్వతంత్ర ప౦తిపాదనలను చర్చించ 

కూడదని ఉండడంచేత అవి కూడదని నా వాదన, 

మొ త్తంమీద- కాం(గెసు పార్టీ, కృషికార్ లోక్ పారి, (ప్రజా 

సోషలిస్టుపార్టీ, కొందరు స్వత ౦త సభ్యులు ఒక వె వై పునఉండి మెజొ 

రిటీ బో 'ఉండడంపసల్ల, నా ప్రతిపాదన ప్రకారం కర్నూలా, లేక వారి 

సవరణ పృకారం ఏిజయవాడ- గుంటూరుల మధ్యభాగమా అన్నది 

తేలవలసి ఉంది. అందులో ఒకటి ఆమోది స్తే, రెండవగి వీగిపోయిం 

దనేమాట నిశ్చయమే గనుక, అంతగా దెబ్బలాడుకోవలసిన విషయం 
కాదు. 

అయినా, చాలా తీవ మైన వివాదం సాగింది. అసలు ముందు 

రోజు (ప్రకాశంగారి నిర్ణయానికే రాజధాని పెరు వదులుతా మన్నవారు, 
ఆ రోజు ఆ నిర్ణయానికి బద్దులె ఉండవలసింది. కానీ, ఆ విధంగా 

బద్దులమయి ఉండవలెనని, శాసనరీత్యా నిర్బంధ మేమీ లేదుకదా? 

ప్రశ్న తిరిగీ లేవదీయడంవల్ల అనవసరమైన వాదోపవాదము. 
లకు చోటివ్వడం జరిగింది. ప౦కాళంగారి నిర్ణయం ఏకగ్రీవంగా 

ఒప్పుకొనిఉం కె, అనవసర మైన తగవులతో వ్యయం చేసిన మేధాశ క్తి 

ఎంతో నిర్మాణాత్మక మై ఉండేది. కాసీ ఇటువంటి తగాదాలన్నీ చారి 

తాత్మకంగా అగత్యాలవలె తోసూ ఉన్నవి. 

శాసన సభ్యుల చర్చ మూలంగా, దేశంలో ముఖ్యంగా బెజ 
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వాడలో (పతిపతులకు గల స్తానబలము అంగబలములకు తోడు, 
అక్కడి ప్రజల సహజ స్వవేగరాథిమానము కూడా తోడై, రాజకీయ 
మెన ఉప్పతను అత్ఫుగతకు తీసుకువెళ్లాయి, 

రాతి అయ్యనరికి, సర కాశంగారిక విజయవాడ ఆభీమానులవద్ద 

నుంచి ట్రంక్ కాల్స్, తంతి వౌ ర్తలు రాసాగాయి, 

తీర్మానం నూర్చకపోలే, సృరాళంగారి కంచు. విగ్రహం 
పజలు బద్దలు కొ-పేన్తార నే థయం రీలుగుతున్నదని కూడా ఆ నా ర 

లలో చెప్పారు. 

(పకాశంగారు, * “ఆ కంచు విగరహాం పెట్రపలనిందిని నే నెనరి 

నె నా కోరానా? దాన్ని పెట్టిన ప్రజలకు, దాన్ని బదలు కొటుకొన్తే | 
యట ట్ 

హక్కు. తప్పక ౦డా ఉంటుంది కరనా?” అన్నారు, 

(ప్రూళంగారి నిర్తి పత దెజవాడలో పజల ఆవేశాన్ని పూ రగా 
తగ్గించి వెసింది. న 

కర్నూలు "పేరు ఆయన చెప్పడానికి కారణ మిది : ““విశాలాంధధ్ర 

ఠాష్ట్రం త్వరలో ఏర్పడడానికి అవకాళముంధి. భామారాష్ట్రాల ఎర్బ్పాటు 
విషయమై, నెహూగారు ఒర ఉపనంఘం వేశారు. అందుచేత, 

త్వరలో విశాలాంధ్భ)రాష్ట్రం రావడము తప్పదు, అస్సుడు హైదరా 
బాదు మన రాజధానికాక తప్పదు, 

“కర్నూలు, హైదరాబాదుకు వెళ్ళే తోంవలో ఉంది. మరొక 
కారణమూ ఉంది. ఓరీటి రెండు సంవత్సరాలు తాత్కాలికంగా రాజధాని 

అక్కడ ఉండినట్ల యితే, రాయలసీమ జిల్లా 'కెంద్రలన్నిటిలోను 
చాలా వెనుకబడది" కానడంచేత, రాజధాని "ఉన్న రెండు, మూడు 
ఏండ్ల యినా “అది అభివృద్ది పొందడానికి వీలు కల్పించిన వాళ్ళ ౧ 0 
మవుతాముో 

కర్నూలు తాత్కాలికంగా రాజధాని అనడంతో “హైదరాబాదు 

మనకు వచ్చినా, రాకపోయినా, మన మన్ని సరిస్టితులను సావకాశంగా 
ఆలోచించి, శాశ్వత మైన ( రాజధానిని ఏర్పరుచుకోవాలన్న భావం ఇమిడి 

ఉంది. 

క న న న న 
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ఇపుడు పాఠకుల దృష్టిలోకి ఇంకొక విషయం లేవాలి. 

“రాబోయే ఆంధిరాష్టాి నికి కాటోయే ముఖ్యమంతి ఎవరు? 

అనే ప్రశ్న పుట్రవలపిన అగత్యమె లేకపోయింది. అంతమందీ. 

పకాశంగారె ముఖ్యమంతి కావాలనీ, అపతారనీ అనుకున్నారు. 

అయితే, కొందరు శాస్తీయవాదులు ప౦కాళం గారిలో కన్నా 

తమతోనే హెచ్చు రాంగ్యసు తత్వమున్నదనే తీవ్రవాదుల. , కౌంగెస్ 

పారీ నాయకుడు తస మరొకరు ముఖఃమంతి% కాకూడదన్న వాదం 

లేవదీశారు. ఎ వసం) 2 

ఇతర రాష్ట్రాలలో రాంగను.. బలం హెచ్చుగా ఉండడం 

చేతనూ, శేందంలో కాంగెసు స్రభుత్వయ నడుస్తూ ఉండడం 

చతనూ, ఆంధ శానన నభ ఐఎర్చాటయినపుడు, సు కాళంగారి స౦జా 

సోషలిస్టు పార్పీలో కన్నా, కాంగెసులోని శాసన నభ్యుల సంఖ్య 

కొంచెము ఎక్కువగా ఉంటుంది గనుకనూ- పి కాళంగారు కాం(గెసులో 

కలి స్తు తప్ప ముఖ్యమంతి రాకూడదన్న హి)స్వదృషిగల కాం(గసు 

నాదులు అభ్యంతరం NON మొదలు నన “సమస్య లంకా 

ఢిన్లీకి వెళ్ళింది. F Fr 

వార్తా పతి)కలలో “పృకాశంగారు కాంగౌసులో చేరుతారా?” 

అనే ప్రశ్నతో వౌ ర్తలు పడ నారంభించాయి. (పకాశంగారు మాతం, 

© విషయమై ఏమే ఇ వ్యాఖ్యానం చేయక మౌనం వహించారు, అయితే, 

ఆయన_ తన అనుయాయులకు, తాను కాంగైసులో చేరడం ఇష్టం 

లేదన్న సంగతి (గ్రహించారు. 

నెహూగారు కూడా అటే విశాలదృబ్న చూపించలేదు. 

(పకాళంగారు-_ కాం(గెసులో చేరకపోయినా ప్రకాసోషలిస్టు పార్టీని 

వడిలి. ఏ పార్టీకి చెందని వ్యక్తిగా, తన వ్యక్తిగత మైన బాన్నత్యంతో 

పార్టీ లకు అతీతులుగా, సకలాం(ధ్రులకు ఏకైక నాయకులుగా వ్యవహ 

రించాలని ఆయన బుజ్జగించారు, ప్రకాశంగారు, మాతో ఎవరితోను 

చెప్పక నెహూగారికి అలాగేనని మాట యిచ్చేశారు. 

ఆ దెబ్బతో మా పార్టీ పలుకుబడి కొంత తగ్గిపోయింది. అయి. 
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నప్పటికీ ఆయనమీద వ్య క్రిగతంగా ఉన్న గౌరవంచేత, ఆం ధరాష్ట్ర 
మవతరిస్తున్నదన్న ఆత్మతృ పి పిదేత్ర పార్టీలో ఉన్నవారు అమే గలభా 

చేయలేదు. 

కాం(గనుకు (ప్రత్మామ్మా యసక్షంగా ఉండి, ప్రజాస్వామ్యంపై 

నమ్మకంగల పెద్ద పార్టీ దీ తీణదశ రు వచ్చింది. ఇంతేగాక, మరి 

కొంతకాలానికి ఇ పపపార్సీతో ర్ లిపిన సోషలిస్టులు విడిపోయి 

కాం(గెనుతో కలసిపోవడంవ్తి మొదటి 3. ఎమ్, ప్రజాపార్టీ వారెవరో, 

వారు మాత్రం మిగిలారు. 1956 వరకు, వారికి మంత్రివర్గంలో ఓక 

స్తాన ముండేది. ఇప్ప డదికూడా లేక పార్టీ నామమా(తాసశిష్ష మైంది. 

అయినా, అందులో సత్యాహింనలపైన ప్తూర్ణి నమ్మకం గల 

వారు, (ప్రకాశంగారిలాగే దేశముకోనం త్యాగం చేసినవారు, ఆయన 
పలెనే స్వయం పోషక (గామ స్వరాజ్య (వాతిపదక పై డేశ శాంతి, 

సామ్యస్థితి, మానవతాగొరవములను సంస్థాపన చేయడంలో నమ్మక 

మున్న వారు ఉండడంవల్ల, గౌరవంగా, నిరాడంబరంగా రాజకీయ 
రంగంలో మిగిలి ఉంది. 

ఇక ప్ర స్తుత విషయము: 

ఆం(ధ్రరాష్ట్రానికి కావలసిన ముఖ్యమం త్రిత్వము (పకాశంగారికి 

చేకూరగా, కాం(గను తరఫున సంజీవరెడ్డి గారికి ఉప ముఖ్య మంతి 

త్వము ఢిల్లీలో తెరవెనుకనే ఏర్పాటయింది. 

తరువాత, వేయవలసిన అడుగులు తొందరగానే పడ్డాయి. 

సంజీవరెడ్డి గారు, గౌతు లచ్చన్నగారు, (వకాశంగారి వంతున నేను 

ఉన్న ఒక చిన్న ఉప సంఘాన్ని, పంజాబు గవర్నరుగా పనిచేసి 

విశ్రాంతి తీసుకొంటున్న సి. ఎమ్. (త్రివేదిగారి అధ్యక్షత [క్రింద 
నెహూగారు నియమించారు, 

మాకు కార్యదర్శులుగా పనిచేయడానికి, ఇద్దరు ఐ, సి. ఎస్. 
ఉద్యోగులను ఇవ్వవలసిందని చెన్నరాష్ట్ర (ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించారు. 

దాని పై రం పుల్లా రెడ్డి, వి. 3. రావు "సారలనే ఇద్దరు ది. సి. ఎస్, 

ఉద్యోగులను మా ఉప సంఘానికి కార్యదర్శులుగా సేయమించాడు. 
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కొత రాష్ట్రానికి "ఎంతమంది ఐ. సి, ఎస్, ఐ, ఏ. ఎస్. 

ఉద్యోగులు ఉండవలెనో సూచిస్తూ, వారి పేర్తతో సహా మా సలహో 
సంఘంతో (ప్రమేయం లేకుండానే ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇక మేము 

చేయవలసిన పని- మిగతా శాఖలలో సీనియారిటీని బట్టి ఉద్యోగులను 
అన్ని శాఖలకు ఎన్నుకోవడము; వారు ఒప్పుకోకపోయినా, లేక 

చెన్నరాష్త్ర ప్రభుత్వంవారు వారిని విడుదల చేయము అన్నా మరి 

ఒకరిని ఎన్ను గోవడము. 

చః యత్నంలో, సహజంగా తెలగు ఉద్యోగస్తులు పెద్దా చిన్నా 

యావన్మంది కూడా ఆంధ రాష్ట్రానికి కేటాయింపు తయ్యారు. 

కొత్త హైకోర్టు ఆం(ధలో పెట్టడానికి నిర్ణయించలేదు గనుక, 

హైకోర్టు విభజన విషయమై మేమేమీ చేయవలసిన పని లేకపోయింది. 

ఆం(ధదేశానికి, మిగులు చెన్న రాష్ట్రానికి మధ్య విభజించిన 

గవర్నమెంటు సర్మిళశమలు, అస్పులు=ఆస్తుల పట్టిలు అన్నీ ఇదివర 

లోనే తయారయిపోయి ఉండడంవల్ల, ఆంధ్రరాష్ట్ర శాసనం ఆలస్యం 

కాకుండా ఢిల్తీ శానన సభతో పాసయింది. 

ఉద్యోగుల విభజనేగాక, రికార్డులన్ని విభజించాలి. సచివాలయ 

(గ్రంథాలయం విభజించాలి. ఉద్యోగులతో బాటు రావలసిన కుర్చీలు, 

"బల్లలు వగై రాలు విభజించాలి, వీటికి తగిన సూ త్రాలన్నీ మేము సలహో 

సంఘంలో (వొస్తూ ఉంపే, (పభుత్వం తదనుగుణంగా ఆర్హర్లు జాదీ 

చేయాలని ఏర్పాటు. 

సెపైంబరు 1న, మా ఉప నంఘం పని, ఫోర్లు 'సెంటుజార్జి 

సచివాలయంలో గవర్నరుకు ఏర్పాటుచేసిన గదిలో ప్రారంభించాము. 

ఎవరో కొందరు తెలుగు ఉద్యోగులు మాత్రమె చెన్నరాష్ట్రం 

(కిందే ఉండిపోతామని ఉండిపోయారు. ఐ,సి.ఎస్; ఐ.ఏ.ఎస్, ల జాబి 

తాలో తెలుగువారు తక్కువమం దే ఉండిరి. ఐ. సి. ఎస్., ఉద్యోగులు 

ముగ్గురే ఉన్నట్టు జ్ఞాపకము. ఇతర రాష్ట్రాలలో పెద్ద ఉద్యోగా లలో 

ఉన్న కొందరిని ఆంధధ్రరాష్ట్రంలోకి తీసుకురావడానికి " యత్నించాము. 

కానీ ఆ (ప్రభుత్వాలు అంగీకరించలేదు. 
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ర సందర్భంలో ఒక ముచ్చట చెప్పాలి. బ్వొందాయిలో 

పి. డబ్ల్యూ, డి. సీటిపొరుదల చీఫ్ ఇంజినీరు అంధుడు. ఆలిండియా 

ఇంజనీరింగ్ శాఖకు చెందినవాడు. ఆయనను ఆం(ధరాషారినికి ఇన్వ 

వలసినదని, బొంబాయి. ముఖ్యమంత్రి మొరార్డీ దేశాయిగారిని ' మెము 

కోరాము. (తివేదిగారు- మా సంఘానికి అధ్యచులు గనుక, కాబోయే 

గవర్నరు గనుక ఆ చీఫ్ ఇంజనీరును మాకు ఇవ్యవలసిందని కోరగా, 

వారు “తెలుగు రాజ్యానికి తెలుగువాడి ఉండాలని ఎందుకు మీకు పట్లు 

దల?” అంటూ నిరాకరించారు. 

డాక్టర్ కె. ఎల్. రావుగారు ఢిల్లిలో పెద్ద ఉద్యోగములో 

ఉన్నప్పటికీ, ఆలిండియా ఇంజనీరింగ్ శాఖకు చెందినవాడు కాడు 
గనుక, తెలుగు రాష్ట్రానికి చీఫ్ ఇంజనీరుగా తీసుకొనేందుకు వీబు 

లేదన్నారు. 

చివరికి చెన్నపట్నంలో బీఫ్ ఇంజనీరుగా పదవీ విరమణ చేసి, 

విశ్రాంతి తీనుకొంటున్న ఎర్, వెంకటకృష్ణయ్యగారిని చీఫ్ ఇంజనీరుగా 

కాంట్రాక్టు పె పెన తీసుకోవలసి వచ్చింది. 

మనకు అనేక శాఖలకు ఆధివతులుగా (2 హెడ్స్ ఆఫ్ డిపార్డ్ 

మెంట్స్) ఉండడానికి అర్హ తకలిగినవారు లేకపోవడం జరిగింది. 

ఇక్కడి ఉద్యోగాల విష యమ ఈ పనులు చేస్తూ, కర్నూలులో 

అక్టోబరు 1 నాటికి కావలసిన ఏర్పాట్లు చేయడానికి ఉద్యోగులను నియ 

మించడం జరిగింది. 

కర్నూలులో వనతులు కల్పించడానికి, అవనర మైనచోట్ల రోడ్డు 

వేయించడానికి, వెడల్పు చేయించడానికి, ఎలకి కి9క్ స సస్త యి చేయించ 

డానికి, మంచినీటి సరఫరా చేయించడానికి, సచివాలయం పెట్టడానికి 

అనువుగా కర్నూలు. కలెక్టరు ఆఫీను భవనంలో తగిన మార్పులు 

ల చేర్పులు చేయడానికీ, పెద్ద “ఉద్యోగులకు వసతి గృహాలు, సచివాల 

యంలో పనిచేసే అన్ని తరగతులవారికి భవనాలు, అవి కుదరనిచోట 
డేరాలు నిర్మించడానికి నలభై లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేశారు. 
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పై చెప్పిన ఏర్పాట్లను చురుకుగా ను, సవ్యంగాను జరిపించే బాధ్యత 

మా సంఘంపై నే పడింది. 

(వభుత్వంవారు ఆర్డర్లు పాస్ చేయడం తప్ప, ఎక్కువ 

(స్రమయం కల్పించుకో లేదు. 

ఇలాఉండిగా, ఫోర్లు 'సెంటుజార్జి లో బల్లల విషయమై, రికా 

రుల విషయమై, పుస్తకాల విషయమై, “గుమాస్తొలకు గుమాస్తాల కా 

మధ్య చాలా టలు వ స్తున్నాయసీ, మంచిబల్లలు వారుంచుకొని, 

విరిగిన బల్లలు, రుర్చీలు ఆంధ్రం స్ట్రాని క్రి స్తున్నారనీ, పుస సకాలు 

రెండేసి కొసీలు ఉన్న ఒక కాపీ అయినా అందనీయకుండా ఉన్నారనీ 

ఆరగంట కొకసారి మా ఉప సంఘానికి ఫిర్యాదులు వస్తూండేవి. 

జ్ఞాతులు ట్ స్తులు పంచుకొ నేటప్పుడు, పై పె చేయగలవారు ఏ 

విధంగా ప్రవ శ్రి ర్రిసారో ఆ విధంగా తెలుగు ఉద్యో సలయెడల తమిళ 

ఉద్యోగులు వ్యవహరి సున్నారని వచ్చి మాకు చెపుతూండేవారు. 

(ప్రభుత్వంలో పెద్ద ఉద్యోగంలో ఉన్న పుల్ల రెడ్డిగారు, (కొత్త 

రాష్ట్రంలో కి వెళ్ళిపోతున్నారనే వార్త ఎప్పుడై కే రూఢి అయిందో, 

అప్పటినుంచి తమిళ ఉద్యోగులు అయన మాటకూడా. అస పాటించే 

వారు కారు, 

కేవలం తెలుగు జిల్లాలకు సంబంధించిన రికార్డులేవై నా ఉంచే 

వాటి అసలు కొపీలే తెలుగు రాష్ట్రానికీ ఇచ్చి చేయవలపీందనీ, తెలుగు 

తమిళ రాష్ట్రాలు రెంటికీ సంబందించిన కాగికాలుంపే అసలు వారు 

ఉంచుకొని, వాటికి నకళ్లు (వాసి మన కివ్వాలనీ సూ(తీకరించాము. 

ఆ విధంగా వని జరగడం (పారంభమయినా, ఇప్పుడు (ప్రకో 

శంగారి జీవితచరి త (వాసే సందర్భంలో, అనేక రికార్డులు కావాలని 

మన (ప్రభుత్వాన్ని అడిగితే, వారు వెతికించగా, అవి చెన్నపట్నం 

నుంచి నేటివరకు రాలేదని తేలింది. అందుచేతనే, నేను (వ్రాసిన విష 

యాలకు సంబంధించిన గవర్నమెంటు ఆదేశాల సంఖ్యలుగా ని, తేదీలు 

గాని యివ్వకుండా వాటిలోని విషయాలు మాతం సూచింపగలుగు 

తున్నాను. 
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రికార్డులన్నీ భవిష్యత్తులో నమ్మగంగా _పరిశీలించగలిగే అవ 
కాశము ఎవరీకై. నా కలిగితే, (పకాశంగారి జీవితచరిత్ర, దానికో అవినా 

భావ సంబంధంకల ఆం|ధదేశచరిత ఇంతకన్నా సమ్మగంగా [వాయ 

డానికి వీలవుతుంది. ఆ విధంగా వ్రాయవలెకూడా. 

అక్షోబరు ] నాటికి ఒక దినం ముందుగానే, శానన సభ్యులు, 
9. 

(ప్రకాళశంగారు, గవర్నరుగారు, ఆహ్వానితులై న అనేకమంది పెద్దలు 

కర్నూలు వెళ్ళారు. ఒర లక్షమందికి పై గొ (ప్రజలు గుమిగూడారు." 

మంత్రివర్గం ఏర్పాటు సందర్భంగా ఏవో. భేదాభిపాయం నచ్చి 

రంగాగారు హాజరు హ్నం 

ఎగ్గిక్యూటివ్ ంజినీరు భవనం ఒకదాన్ని గవర్నర్ బంగళా 

[కింద మార్చడం జరిగింది. నెహణాగారు, రాధాకృష్ణన్ గారు బస చేయ 

డానికి తాత్కాలికంగా ర0డు ' వసతి గృహాలు కటి, ఆధునిక మైన 

ఏర్పాట్లు, సౌకర్యాలు కలగజేళారు. పట్నానికి కొంచెం దూరంలో 

నెహూ)గారు, రాధాకృష్ణగారు వచ్చే విమానం దిగడానికి కూడా ఏర్పాట్లు 

చేళారు. 

ఆంధ్రరాష్ట్ర అవతరణోత్సవ సమయంలో ఆం|ధ్రదేశమంతా 

ఉప్పొంగింది. 

అంతకు ఒకవారం: ముందునుంచి, అక్షోబరు 1న గాక్క ఒక 

రోజు ముందుకాని, ఒకరోజు తర్వాతగాని యూ అవతరణోత్సనం 

జరుపపలసిందని జ్యోతిష్కులూ, జ్యోతిషం తెలిసిన పెద్దలూ (పకాళశం 

గారికి ఉ _త్తరాలపై న & తరాలు (వాయడం మొదలు పెట్టారు. 

లెక్కల సౌకర్యంకోనం ఒకటవ శేదీ నిర్ణయింపబిడిందనీ, అది 

మార్చితే లెక్కల. ఇబ్బందులు వసాయనీ ఉద్యోగుల ఆక్షేసణ రెండో 

(పక్కనుంచి వచ్చింది. 

(ప్రకాశంగా రేమో, “జ్యోతిష్కులు చెప్పిన అభ్యంతరాల ననుస 

. రించి రాజ్యాలు నడిసించే కాలము కా”దన్నారు. 

అసలు జ్యోతిష్కులు చెప్పినదానిలో తనకు వ్యక్తి కిగతంగా 
నష్టం | వస్తుందని ఉన్న దేగానీ, ఆంధ్రదేశ జాతకానికి నష్షం వ స్తుందని 
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లేనందున, తనకు వచ్చే నష్టం ఓక లెక్క_లోది కాదన్నారాయన, 

“ఎంత శుభ సమయాన, జ్యోతిమ్మ్య-లు చెప్పినట్లు మంతి 

అయినా కలకాల మెవడూ మం(తిగా ఉట్టి కట్టుకు ఊగటో”డన్నారు. 

కేంద (పభుత్వం నిర్ణ మించిన తేదీకి తాను అడ్డు రానన్నారు. 

అం(ధరాష్ట్ర నుభారంభము 

జవహర్లాల్ నెహూూగారు దాదాపు ఇరవై అడుగుల ఎత్తు 

చేదిః పెనుంచి, రాజ్యావతరణ దీపం వెలిగించి, సహజ గాంధీర్య 

వచన “రచనలతో ఉపన్యాసము నాగించారు, రాధాకృష్ణగారు ఆశీర్వ 

దించారు. వారి ఉపన్యాసంలో ఏ విధమైన లోటూ లేదు. కాని, అతి 

జాగ తగా “అమర జీవి పొట్టి (శ్రీరాములు అనే అక్షర క్రమం 
(ప 

తము మాటలలోకి రాకుండా మాట్లాడ గలిగారు. 

లీ 

begs iin 

తోలి ఆంధ రాష్ట్ర మం, త్రివర్లం (పమౌణ సీకో రణ సందర్భంలో 

ముఖ్యమం తి (పశాళం గారు, (శ్రీయుతులు డ్. సంజీవయ్య, 

కోటి రెడ్డి, గవర్నర్ (తి వేది, తెన్నేటి విశ్వనాథం, 

ఉప ముఖ్యమం తీ నీలం సంజీవ రెడ్డే. (Courtesy: P. ఓ B.) 
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రాష్ట్ర మేమో (కొ తది, రాష్ట్ర విభజనలో అప్పుల పంపకమే 
అయింది. ధనరూపక మైన ఆవి నిల్వ లేవీ లేవు. అయినా, రాజ 
లాంఛనాలతో, ఆ సమయానికి తగినట్టుగా, ఆ స్థలానికి వీరై నట్లుగా 
ఉపరాష్ట్రపతిగారికి, భారత (స్రధానిగారికి. గవర్నరుగారు, (వ్రకాశంగార్చు, 
సంజీవ రెడ్డిగారు అతిథి మర్యాదలు నడిపించారు. 

(ప్రకాశంగారు, ఆ తెల్లవారుజామున నా కొర ఉత్తరం (వాసి 

పంపించారు. 

“నేను ఏర్పాటు చేయబోయే మంత్రి మండలిలో నిన్నొక 
మంత్రిగా తీసుకుంటున్నాను. అనుమతి పంపించవలసింది” అని 
ఉన్నది అందులో. 

మాటలో ఈ విషయం అంతకు ముందు అనుకోకపోయినా, 
ఉస సంఘంలో నన్ను సభ్యునిగా వేసినపుడే ఇటువంటి. ఏర్పాటు 
కాగలదని మే మనుకొన్న విషయమే. గౌతు లచ్చన్నగారు ఒప్పుకోక 
పోవడంవల్ల ఆ రోజున మంత్రిమండలిలో ఆయన “పేరు గవర్నరు 
గారికి (ప్రకాశంగారు ఇవ్వలేకపోయారు. 

న్నెహూగారికి, (ప్రకాశంగారు తమ పేరు, సంజీవ రెడ్డిగారి 
"పెరు, నాపేరు చూపి, త్వరలో మరొక నలుగురు మంత్రులను వేను 
కొంటామని చెప్పారు. | 

(ప్రకాశంగారు నా పేరు ఇచ్చినప్పుడు, నెహూగారు “విశ్వ 

నాథాన్ని కాం్యగెసులో చేరమని మీరు అడగ కూడదా?” అన్నారట. 
అందుకు (పకాశంగారు “నేను అతనిని చేరమని అడగను. అతను 
చేరనూ చేరడు. ఈ విషయం మనము అలాగే ఉంచేయవలసిం దే,” 
అన్నారట. ఈ విషయం నాకు రాధాకృష్ణగారు చెప్పారు. 

శాసన సభలో మాకున్న మెజారిటీ మొదటో బాగా ఉందను 
కున్నా= మాలో ఉన్న కొందరు, తనులో ఉన్న ఒకరికి మంత్రి పదవి 
ఇవ్వలేదన్న కారణం మననులో ఉంచుకొని, ఆదర్శ భేదాలు నెపంగా 
చెప్పి, (పతిపక్షంలో కలిసిన తర్వాత, (ప్రభుత్వానికి సంఖ్యాబలం 
తగ్గింది 



ప్రత్యేకాయ్యధరాష్ట్ర నిర్మాణము (1953) 813 

రాష్ట్రావతరణ దినాన నే నున్న ప్టోలో 27 మంది సభ్యు 
లుండేవారు. ఆ సాయంకాలం ఇందులో 2) గురు మాయింటి దగర 

సమా చేశ మై, నేను మంతి పదవి స్వీకరించడం అత్యవసరమనీ, 

మంచిపని చేశాననీ అభినందిసూ, ఒక తీర్మానంకూడా (వాసి ఆమో 

దించారు. | 

అయితే, ఇందులో కొందరు ఒక నెల రోజాలు" గడి'సేసరికి, 

ఆరోజున సభకు రాని మితుని అధ్నిపాయానుసారం నానుంచి విడి 
పోయారు, 

అందుచేత, (పభుత్వ పతొన మాకు పదికన్నా హెచ్చు సంథ్యా 

బల ముండేదికాదు, 

శాసన సభా కార్యక్రమంలో సంఖ్యాబలం, నై తిక బలంకన్నా 

హెచ్చయినది. అందుచేతనే, పరిపాలనా విధానంలో నె తిక బలం 

ఫలించడం కోసమని చెప్పి, ముఖ్యమంత్రులు, (ప్రధానులు సంఖ్యా 

బలం కోసం పలు పొట్లు పడుతూ ఉంటారు. కొందరు సంవ్యాబల మే 

ప్రధానంగా చూచుకొని నై తిక బలాన్ని ధారపోసారు. పదవీ సౌభాగ్య 

మనుభవినారు. 

మరికొందరు (ఇటీ వారు కొందరే ఉంటారు!) నై తిక బలానికే 

(ప్రాధాన్యమిచ్చి, సంఖ్యాబలం కోసం యత్నించక పతన మవుతారు. 

ఇందులో మొదటి తెగవారు రాజకీయ (పమాణాలు దిగజార 
డానికి అవకాశా లిసారు, 

'రెండన తెగవారు నై తిక (ప్రమాణాన్ని, జొన్నత్యాన్ని దిగజార 

నివ్వరు. వీరు ఒక్కొక్కప్పుడు పదవీచ్యుతు లౌతారు కూడా. పదని 
పోయినా (ప్రజల హృదయాలలో _పేమాను బంధితులై ఉంటారు. 

ఆంధ్రకేసరి టంగుటూరి (ప్రకాశం పంతులుగారు ఈ రెండవ 
తెగకు చెందినవారు, 

. అటివారే జీవితచరిత్ర కధనానికి అరులు, 
రు cy 
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(పకాశంగారి నాయికత్వము 

ర్రర్ఫూలుల్ ఉన్న కోర్డు భవనాన్ని శాసన సభా మందిరం క్రింద 
మార్చడం జరిగింది, (ప్రభుత్వ మెర్పాటయిన ఒక నెల తర్వాత 

(పథమ శాసన సభాసమా వేళము జరిగింది. 
అంతకు ముందు, నా పొర్టీకి చెందిన... నల్ల పాటి వెంకటా 

మయ్యగారినీ పసల సూర్యచం(ద్రరావుగారినీ [క్రమంగా స్పీకరు, 
డిప్యూటి స్పీకరుగా ఎన్నుకోడానికి (పభుత్వపక్షాన ఉండే శాసన సభ్యుల 
సమావేశంలో నిర్ణ యింసబడింది. 

శాసన సభ స్పీకరు ఎన్నిక కాకపూర్వము, సభ్యులు యావ 
న్మందీ భారత సంవిధానము ఎడల (కద్దానిష్టలు కలిగి (ప్రవ ర్తిసామని 
ప్రమాణ స్వీకరణ చేయవలెను. సభ్యులలో అందరికన్నా వృద్దుడెన 
సభ్యుని తాత్కాలిక అధ్యక్షునిగా గవర్నరు నియమిస్తారు. 

ఈ సందర్భంలో, గుంటూరునుంచి ఎన్నికైన నడింపల్లి 
వెంకటలక్ష్మి నరసింహారావుగారిని గవర్నరు తాత్కాలిక అధ్యక్షునిగా 
నియమించారు. ఆయన బారిస్టరు. (పకాశంగారే ఆయన హైకోర్టులో 
న్యాయవాద వృ త్తి ఆరంభించడానికి, దొరిస్టరు పట్టిలో ఆయన పేరు 
చేర్చడానికి హైకోర్టులో (ప్రతిపాదించారు. తరువాత, గాందీగారి 
ఉద్యమం (పారంభమైన సందర్భంలో తాను సంపన్న గృహస్టుడినా 
ఆ స్తిపా సులు పోతాయన్న జంకులేకుండా దేశస్వాతం(త్యసమరంలో 
ధైర్యంగా దుమికిన స్వాతంత్ర్య యోధుడాయన. కొంతకాలం 
గుంటూరు మునిసిపల్ ఛైర్మన్గా కూడా ఉండేవారాయన. 

ఆయన.___చిన్నది, చక్కనిది ఆయిన శాసన నభ (పారంభోన 
_ న్యాసంచేస్తి సభ్యులందరినీ ఒకరి తరువాత ఒకరికి సభ్యత్వ (ప్రమాణ 

స్వీకారం (ఓట్ ఆఫ్ ఆఫీస్) తీసుకోమన్నారు. 
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అది అయినకర్వాత, పై నచెస్టోక ల సోలో య్యే. 
గారు స్పీకరుగా ఎన్నికయ్యారు. (| | 

అభ్యర్థిని పోటీబెట్టారు. వారి ఏ అభ్యర్థికి 4 డా వెప్మొదామయ్య 
న్ “శ్చ | 

దించారు. 

ఆ సమయంలో (పకాశంగారు మరొకమాటకూడా అన్నారు: 

“అనేకమైన కష్టనర్జూల కోర్చి (ప్రత్యే కాం ధరాష్టము 

నిర్మించుకోగలిగాము.. ఠః నిర్మాణ కార్య కమం౦లో నేనుకూడా 

కొంత భాగన్వామినై ఉన్నందుకు, నాకు అత్యంత మైన 

సంతృ షి ప కలుగుతున్నది. మనరో మనకు భేదాధి పాయాలు 

ఎన్నో ఉన్నా, వాటిని సర్దుబాటు చేసుకొని, కలిసి ఈ రాష్ట్రం 

ఏర్పాటు చేసుకొన్నాము.” 

ఈ విధంగా మాట్లాడి, ఇదె (ప్రకారంగా కలిసి మెలిపి పని 
చేసుకుంటూ వ స్టే, ఆంధ్రరాష్ట్రం ముందడుగు వేయగలదని ఆశించారు. 

దీర్హోసన్యాన మేమీ చేయలేదు. 
గవర్నరు శాసన సభ్యులను సంబోధిస్తూ చేసిన ఉపన్యాసానికి, 

శాసన సభ్యుల కృతజ్ఞతను తెలియబరిచే తీర్మానం (ప్రభుత్వపకెన ఉన్న 

శాసన సభ్యులలో ఒకరు 1058 నవంబరు 26 న ప్రతిపాదించారు. 

తీర్మాన (పతిసాదన కాగానే, పకౌశంగారు శానన సభ్యులకు 

ఒక విషయం చెప్పడానికి లేచి, ఇలా చెప్పారు: 

“మన రాష్ట్రగవర్నరు సి. ఎమ్. త్రి వేదిగారు తమకు రావ 
అలసిన జీతంలోంచి 1,200 రూపాయలు స్వచ్చందంగా వదులు 

కున్నారు. మాటలు పది చెప్పినా, డబ్బు విషయంలో చాలా 
మందికి చేయి సంకుచితి మైపోతుంది. కాని, వీరు బొదా 

ర్యంతో ఇంత వేతనము వదలుకోవడం చాలా ప్రశంసనీయ 

1౨3 
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మెన విష యము. వారికి (ప్రత్యేకంగా మన కృతేజ్జ తలను 

తెలియనే స్తున్నాను, ? 

(పతీపటులు పట్టుదల కలవారు. వెంటనే, కళ జాతా తీర్మానా 

నికి__గుంటూరు, విజయవాడల మధ్య తాత్కాలిక రాజవ! నిని ఏర్పాటు 

చేయనందుకు తమ విచారాన్ని వెలిబుచ్చుతూ ఒక సవరణ (ప్రతిపాడిం 
చారు. ఈ సవరణ న్యాయంగా చర్చకు తేవడానికి వీలులేదు. అది 

(ప్రభుత్వం చేసిన ఎర్బాటు కాదు. ఆంధ్ర శాసన సభ్యులందరు బహు 

మళంతో చేసిన నిర్ణయము. 

అయితే నేమి? స్పీకరుగారు సందిగ్గ మైన మన _సత్వంగల 

మనిషి కావడంచేత, ఆ సవరణను చర్చించడానికి అనుమతించారు. 

చర్చ (ప్రారంభ దళలో, సభ్యుల మనసులలో విషయం తేటగా 
ఉండడానికనిి _ప్రకాశంగారు లేచి మాట్లాడారు. దాని నారాంశమిది; 

“కర్నూలు పట్నం శాశ్వత రాజధాని కాదు. ఇది తాత్కా 

లికమయినదని చెన్నపట్నంలో ఆంధ్ర శాసన సభ్యులు కలిసి 
చేసిన తీర్మానంలో (ప్రత్యేకంగా (వాసిఉన్నప. అందుచేత, మన 

మంతా సావకాశంగా ఆలోచించుకొని “శాశ్వతమైన రాజ 

దానిని యిటుప సి బర్బాటు చేసుకోవాలని దాని అర్థము. ఇది 

నిస్సం డేహదుయిన పరిస్టితి. ఇంతేగాక, త్వరలోనే భారత 

డెేశంలో గల రాష్ట్రాలను భాషారాష్ట్రాాలుగా పునర్విభజన చేసా 

మని భారత (ప్రధాని మాట యివ్వడమేగాకుండా, దానికి సంబం 

ధించి ఉన్నతాధికారమున్న పరిశీలనా సంఘాన్ని కూడా ఏర్పాటు 

చేస్తూ (ప్రకటన చేశారు. త్వరలో విశాలాంధ్ర ఏర్పడగలనన్న 
విశ్వాసము నాకున్నది. అప్పుడు హైదరాబాదు మనకు శాశ్వత 

రాజధాని కాగలదు. అదీ జరగడానికి రెండు మూడేండ డ్ర కన్నా 
ఎక్కు వ కాలము పట్టదు. ఈలోపున బాగా. వెనకబడ్డ కర్నూలు 

కొంచెం బాగుపడడానికి చేసిన యీ (ప్రయత్నాన్ని మీరంతా 

ఎందుకు అడ్డుతారు? ఇదికూడా మన ఆం(ధ(పాంతమే కదా? 

కనుక, కోసతాపములు లేకుండా చర్చ నాగనివ్వండి, > 
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అయితే, చర్చ మామూలు విధాన్నే (పతిపత్షంవారు అనుకున్న 
అప స్తుత పద్దతిలో నె సాగింది. అయినప్పటికీ 28.11.1953 నాడు 

ఆ తీర్మానము బహుమతముగా ఆమోదమయింది. 

కాసీ, ఒగటిమాత్రం స్పష్టంగా తేలింది. అదేమిటంటే. 

(ప్రభుత్వం సాఫీగా నడవడానికీ, శాశ్వత సత్కార్య[కమ౦లో ముందంజ 

చేయడానికీ మనళ్శాంతిలెని (పభశ్వాధిపతిగా (ప్రకొశంగారు నడచుకోవ 

లసి వచ్చింది అంతకుముందు రెండు నెలల్న్మకింద జ్యోతిష్కులు 

చెప్పిన బాధలు (పారంభమయినాయి, అయితే, (పభుత్వ సతానఉన్న 

67, 68 మందీ సభ్యులూ చివర విశ్వాన రాహిత్య తీర్మానం వచ్చే 
వరకు (పభుత్వపక్షొన్ని బలపరుస్తూనే వచ్చారు. 

80.11.1959 న ప్రతిపత్తులు తిరిగి ఈ రాజధాని (ప్రశ్న లేవ 

దీళారు. ఈ రోజున స్పీకరు వెంక టామయ్యగారు పరన్పరమూ [పతి 
కూలములయిన రెండు, మూడు రూలింగు లివ్వడం తటస్థించింది. 

దాంతో, ఉపముఖ్యమం తి నంజీవరెడ్డిగారికి వీకాకుచేసి , “అధ్యక్ష 

స్థానం ఎడల నాకేమీ అగౌరవములేదుగానీ, పరస్పర. (ప్రతికూల మైన 
రూలింగుల బాధ పడలేను” అని చెప్పి పై క్రి వెళ్ళిపోయారు. 

వెంక్కటామయ్యుగారు ఆ విధంగా ఒక నిర్ణయానికి రాలేని 

మనిషి అని ఆయనను అధ్యక్ష పదవికి (పతిపాదించినపుడు తెలుసుకో 

లేక పోయాము అసలే (ప్రభుత్వం పెద్ద మెజారిటీ లేని స్పితిలో ఉంది. 
దానికితోడు అసందిగ్గమైన నిర్ణయాలతో. తీర్చు చెప్పలేని నభాధ్యక్షుడు 
కూడా ఉన్నట్లయితే, ఆ ప్రభుత్వం దుస్థితి యిక వేరే చెప్పాలా? 

ఆ రోజు సభ వాయిదా వేసిన తర్వాత, (పకాళంగారు సభ 

లోంచి మెల్లిగా బయటకు వ స్తున్నారు. ఆయన వస్తూన్న వరండా 

అట వెడల్పులేదు. అంతట్లో “స్పికరుగారు వస్తున్నారు, స్పీకరుగారు 

వస్తున్నారు” అని డే ఫేదారు. అంటున్న మాటలు (ప్రకాశంగారు విన్నారు. 

(ప్రకాశంగారిని చూసి, స్పీకరు కొంచెం వెనక్కు తగి మెల్లి గా 

అడుగులు వేశాడు. 

(పకాశంగారు వెనక్కు చూడకుండానే, నవ్వుతూ, “ఎమయ్యా 
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వెంక టామయ్యా! మా (ప్రభుత్వం ఎప్పుడై నా వడి కోతే, నీ రూలింగుల 
వల్ల నే పడిపోతుందిలే!'” అన్నారు. 

దినిపై స్పీకరుగారు, ఆ మాటలు విన్న అంతమందీ గొల్లున 

_ నవ్వారు. 

కాని నిజానికి మరి పదకొండు నెలల తర్వాత, _పకాశం 

(ప్రభుత్వంపై వచ్చిన విశ్వాసరాహిత్య తీర్మానంపై న జరిగిన చర్చలు, 

ఆ రోజున స్పీకరు ఇచ్చిన పరస్పర విరుద్ధమయిన రూలింగులు చదివి 

నట్టయితే, (ప్రకాశంగారన్నటబ్లు వెన పేర్కొన్న మాటలు భవిష్య 

త్భూచకములై న మాటలని తెలియగలదు. 

(ప్రకాశంగారు ఒక్కొక్కప్పుడు డొంకతిరుగుడుగా మాట్లాడే 

టట్టు కనిపించేవారు. కాని, అది ఆయన బుద్ధి పూర్వకంగానే మాట్లాడే 

విభానము. (ప్రభుత్వమెమి చేసినా అభ్యంతరము చె పే ప్ర (ప్రతిపక్షం 

ఎదురుగా కూచున్నస్పుడు, వారి మనసు తిరగడానికి అబువంటి వివాన 

మవలంవించేవారు. 

ఆ సమయంలో నిల్చుని మాట్లాడవలపిన ముఖ్య మంత్రి మన 

స్థికి ముందుగానే -.మనసులో ఒక తీర్పు నిర్ణయించుకొన్న హైళోర్డు 
జడ్దీముందు వాదించే న్యాయవాది మనస్టితీ _ పద్దతీ ఒకే విధంగా 
ఉంటాయి. 

విషయానికి సంబంధించకుండాా విషయానికి మరీ దూరంగా 

పోకుండా.___సర్వజనాంగీకార మైన కొన్ని మాటలతో (ప్రారంభించి, 
మెల్లిగా (ప్రతిపత్తుల ముఖ వైఖరిలో కొంచెం మార్చు కలిగిన తర్వాత 
అసలు విషయంలోకి దిగాలి. 

అటువంటి సమయాలలోనే (ప్రకాశంగారు కొంచెం డొంక 
తిరుగుడుగా మాట్లాడేవారు. 

కర్నూలు శానన సభలో ఉన్న (పకిపతులు ఏకంగా మాట్లాడే 

వారు చాళామంది ఉండేవారు. కాని వారు కార్య నిబంధనలతో ఆపే 

సందంధం పెట్టుకొ నేవారు కారు. వారు గట్టిగా మాట్లాడికే, స్పీకరు 

వెంటనే మె త్రబిడుతూండేవారు. అందుచేత ( అడ్డు, ఆప్పవేని వారి విజృం 
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భణ శాసన సభా సంప్రదాయ బద్దుల మైన మా వంటివారికి కొంత కష్టం 

గానే ఉండేది. 

1954 లో స్థానిక సంస్థల శాసనాలను సవరించడానికిగా ను, 

(ప్రభుత్వ పడ్షాన స్థానిక సంస్తల మంత్రి అయిన తిమ్మా రెడ్డిగారు * 

(పతిపాదించారు. 

అయితే, అదే సమయంలో, ఈ స్థానిక సంస్థల బిల్లు వెంటనే 

(ప్రవేశ పెట్టలేదని (పతిపక్షంవారు అభిశంసన పూర్వకంగా (పతిపాదన 

ఒకటి చేశారు. 

తిమ్మా రెడ్డిగారు బిల్లుకు నోటీసు ఇచ్చి ఉండడంచేత, వారి 

(సతిపాదనకు తాప్పలేదు. ఆ "విధంగానే పాపం, సక్ కరుగారు రూలింగు 

కూడా ఇచ్చారు. 

అయితే నేమి? (ప్రతిపద అకు సంఖ్యాబలం హెచ్చుగా ఉంది 

కదా! శాసన సభలో జ్ఞానమంతా Pees పరినమా ప్ చెందు 

తుంది. అందుచేత, ప్రతిపక్షం వారు బాగా జోరుగా మాట్లాడుతూం'ే, 

(ప్రకాశంగా రీ విధంగా అన్నారు: 

“అధ్యక్ష! నిన్న నభ వాయిదా వేస్తూ, సభ్యులంతా అలిసి 

పోయారని మీ రన్నారు. కాని, ఇక్కడ కూర్చున్న మాలో 
ఎవ్వరూ అలిసిపోలేదు. ఆలిసిపోము. మనమంతా ఒక మహో 
కార్య నిర్మాణం మధ్య ఉన్నాము. మనము ఎంత సృజనాత్మక 

మైన కార్యము చేస్తున్నామో అందరూ (గ్రహించినట్టు కనిపిం 

* పభుత్వం ముగ్గురు మంతులతో ఏర్వాటయినదని వెనుక 

(వాళాను, త ర్యాత_ లిమ్మా రెడ్డిగారు, సంజీవయ్య గారు, కోటి రెడ్డి 

గారు పట్టాఖిరామౌ రావు గారలను త్వరలో "నే మంతి మండల్ 

లోకి తీసుకీొని దాన్ని వి _స్ఫృతే పరచడ మెంది. మొదట నిరాకరిం 

చిన్యాత ర్వాత చేరడానికి అంగీకరించి, గాకు లచ్చన్న గారు కూడా 

మం తి అయ్యారు, అయి తే, మరికొంత కాలానికే ఏడో భేదాఖి 

(పాయం కలిగి ఆయన రాజీనామా యిచ్చి వెళ్ళిపోయారు. 

మిగిలిన వాళ్ళము పభుత్వ పతనంవరక కలిని ఊంటిమి. 

a. 
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చదు. (ప్రతిపక్షంవారు, *“అభిశంనని “అభిశంసని అని పదిమార్తు 

అంటున్నారు. ఎవరు, దేనికి అభిశంసన తె స్తున్నారు? నేను ఇంత 

"సేపూ మౌనంగా కూచున్నాను. ఎవరై. నా నిర్మాణాత్మకంగా 

మాట్లాడుతా ర మోనని శ్రద్దగా వింటున్నాను. చర్చలు (కనుబిద్ద 

మెన్ ఒక (త్రోవలోకి వసా యేమో అని ఆశ స్తున్నాను 

“ఎండబాధ, వానబాధ మమ్మల్ని ఏమీ ఇబ్బంది పెట్ట 

జాలవు, కాని, ఏదై నా పార్ట మెంటరీ సం_పదాయ మార్గంలోకీ 

మనమంతా రాగలమేమోనని చూస్తున్నాను. 

మేము బిల్లు (పవేశ పెట్టడ మ వారుచేసే *“అభిశంననికు 

రుజువు అని వారంపే, ఇటుపై "ని ఇక్కడ మీరు, నేను కూదు 

నేది ఎలాగు? పనిచేయకుండా మనము వెళ్ళిపోలేము గదా! 
అందు వేత, మన చర్చలు అసలు చర్చనీ యాంశం లోకి వెళ్ళే 

లాగు చేయండి.” 

చి చాక ఈ ఇ చ క 

మరికొంత చర్చ సాగిన తర్వాత___అమినవానికి కానిదానికి 

(పతిపమలు వాది స్తున్న సమయంలో, ఆయన మరో మారు లేచి ఇలా 

అన్నారు; 

“మాటలు చెప్పడంలో (పతిపములు మహా ఘటికులు. 

ఆ కీ రి వారిదేనని నేను ఒప్పుకుంటాను. అధ్యతుడు కుర్చీలో 

కూచున్నార నే విషయం కూడా మన .(పతిపశుల దృష్టిలో 

ఉండదు గదా! శాసన సభలో కానివ్వండి, శాసన సభ వెలుపల 
కానివ్వండి, వారి మాటి చివరిమాట కావాలంటారు. వారు 

చెప్పేదే, జ్ఞానానికి అవధి అంటారు. 

“ఓ మారు రాజగోపాలాచారిగారు ఎప్పుడో చెప్పిన 

' మాటలు చదివి వినిపిసారు. ఓ మారు తిమ్మా రెడ్డిగారు చెప్పిన i 

మాట లేవో తీసి చదివి వినిపిసారు. అలాగే, అంతులేకుండా, 

వారు చెప్పిందీ, వీరు చెప్పిందీ చదివి వినిపిస్తూంటారు. 
స్వంతంగా చెప్పవలసిన విషయం లేకపోబళ్సే, వాది 5 మాటలూ 

వీరి మాటలూ చదివి సభలో కాలకేపం చేసారు. క గారను సనా. 7 LAH తరం కం 
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ధ్ర పకాశంగారి ఈ మాటలను బట్టి పొఠకులకు నాటి కర్నూలు 

(ప్రభుత్వ మే మే స్టితిరో ఉందో తెలు స్తుంది. 

అయినప్పటికీ, ఉన్న 10 నెలలలోనూ, ఐదారెండ్లు ఉంటేగానీ 

ఏ _పభుత్వమూ చేయలేని పనులు చేయగలిగారు. 
మధ్యకాలం కో సంజీవ రెడ్ది గారికీ, వారికీ మధ్య మనస్పర్థలు 

పెరిగినా ప్రభుత్వపు చురుకుదనం మందగించలేదు. 

తమ (పభుక్ణ్య కాలంలో___18, 14 నీటిపారుదల (ప్రాజెక్టులు 

స్థాపించారు; ఢీ) వేంక కేశ్వర విళ్వ ఏద్యాల యాన్ని సంస్థాపించారు; 

తం శ క్ కోర్డు (ఉన్నత న్యాయస్థానము) నెలకొల్పారు; తీరుపతి దేవ 

స్తానం నిర్వహణకు కావలసిన మార్పులు శాసన రూపంలో చేశారు. 

మైదీలందరికి విముక్తి 

ఆంధ (పభుత్వం ఏర్పాటయిన కొద్ది "కాలంలోనే, కమ్యూ నిస్లు 

పార్తీ సభ్వులనుంచి__ తమ పార్టీకి చెందిన ks దీలను, జెటిన్యూలమీ 

విడుదల చేయనలసిందని అర్జీలు. శరపరంపరగా రాసాగాయి. అందు 
చేత, ఆ విషయం కాబినెట్ల్ తో చర్చించవలసిన అగత్యం కలిగింది. 

_విద్యాగులు-- ఈ అర్జీలను పరిశీలించి, రాజకీయ కారణాలవల్ల 

జై లులో ఉన్న కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఖ్ దీలను, డెటిన్యూలను రెండు 

శాఖల క్రింద విభజిం వారు. "ఒక శాఖలో అపాయకారులని కొందరినీ, 

రెండవ దానిలో అంత అపాయకారులు కా రన్న వారినీ పేర్కొన్నారు. 

అయితే అనపాయకారు లని వారు సూచించిన కొందరిపై హత్యా 

నేరాలు అరోపింపబడి ఉండెను. 

వారు వచ్చిన జిల్లాలలో నుంచే మంత్రివర్గంలో ఒక మంత్రి 

కూడా ఉండేవారు. ఆయన. వారు చాలా అపాయకారులు గనుక, వారిని 
వదలడానికి వీలులేదని వాదించారు. 

మరొక మంతి, “ప హత్యచేసిన వారినే అనపాయకారులుగా 

ఉద్యోగులు భావించగా, మిగిలిన వారిని ఖై దులో ఎందుకు ఉంచాలి?” 

అని వాదించారు. 

మరొకరు, “సాధారణ హత్యలకన్నా రాజకీయ హత్యలు సంఘ 
విద్రోహకర మైనవి గనుక, వారిని అసలే విడిచి పెబకూడదు”అన్నారు. 



829 నా జీవిత యా|త-4 

ఇంకొకరు, “హత్యానేరానికి గాక, ఇతర నేరాలకు భె దులో 

ఉంచబడినవారి సంఖ్య తక్కువగా ఉంది” అన్నారు. 

అందుకు మరొక మంతి “హత్య చేసినవారు. “రాజకీయ 

వాదులు” కాబట్టి వదిలి సెడతామంమే, రాజక్రీయవాదులు కౌకుండా 

హత్యచేసినవారు చేసిన పాపమేమిటి?” అని (పశ్నింవార్ను 

ఇం శేకాక్మ హత్యచేసిన రాజకీయవాదులను ఖై మను౦ బి విడు 

దల చేస్తే చిల్లర మల్లర నేరాలకు కిషింవబడిన వారంతా విచుదలకా 

శిక్ష ననుభవిసూనే ఉండవలసి వస్తుంది, 

అందుచేత, ఇంకొక మం శ్రి అపుడు అందరినీ సదలి పెట్ట 

వలసి వస్తుందె అని తన మాటగా అన్నారు. 

అంతవరకు మాట్లాడకుండా ఉన్న (_ప్రకాళంగారు, కన్నులు. 

తెరిచి అందరి వే పు చూసి. 

“అందరినీ వదిలే స్తే తప్పేమిటి! ” అన్నారు. 

చర్చ ఫలితంగా వచ్చిన సిద్దాంత వాక్యం తర్క సమ్మత 

మైనద కానీ, వాదించిన వారి కందరికీ అది అత్యాశ్చర్యకరంగా 
తోచింది. వారి వాదాలు సవరించుకో నారంభించారు. 

పకాశంగార్కు “బాగా ఆలోచించండి. నళ వాయిదా వేద్దాము” 
అని నభ వాయిదా వేసేశారు 

అస్పటిశే మూడుగంటలు కూచున్నాము, 

మరునాడు, తిరిగి కాబినెట్ సమావేశ మయ్యేసరికి ఏడుగురు 
మం(తులలో ఐదుగురు (పకాశంగారితో ఏకీభవించారు. 

కాని (ప్రకాశంగారు అటువంటి తీర్మానానికి బహుమతము 

(మెజారిటీ) చాలదనీ, సర్వ సభ్య అంగీకారము (యునానిమిటీ) కావా 
లనీ ఆన్నారు, 

మం్యత్రులు, ముఖ్య కార్యదర్శి ముందు వెనుకలు కొంత సెప్పు 

గదిలో, కొంత సేపు వెలుపల ఆలోచిస్తూ దాదాపు రెండుగంటలు కాల 
యాపనం చేయగా (పకాశంగారు తిరిగి సమా వేశం మర్నాటికి వాయిదా 

వేశారు. 
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మర్నాడు కలుసుకొ నేసరికి, ఏడుగురు మంత్రులు ఏకీభావం 

లోకి వచ్చారు. 

(పభుత్య ముఖ్య కార్యదర్శి కూడా. సంత్భ ప్పి, అసంతృప్పుల 

మధ్య డోలాయమాన మానసుడై, ఆ ఖై దీలలో కేంద ప్రభుత్య 

థై డీలుగా ఉన్న కొందరిని కేంద్రం అనుమతిలేక విడిచిపెట్టే వీలు 
లేదన్న అభ్యంతరం సూచించాడు. 

ఆ మధ్య కాలంలోనే, నేను ఒకమారు జంకుతూ, తుది 
నిర్ణయం తీసుకొనేముందు (ప్రధాన మంత్రితో మీరు ఒకమారు ఈ 

విషయాలు మాట్లాడితే బాగుంటుందేమో!” అన్నాను (పకాశంగారితో. 
అందుకు ఆయన వెంటనే, “ఇది .నున బాధ్యత, మరొకరి 

సలహా తీనుకొనే పరిస్టితి వస్తే ముందుగా రాజీనామా యిచ్చెయడం 
మంచిది,” అన్నారు. 

ఆ మాటతో, నేను సంవిధాన సూవత్మతను (గహాంచి, నేను 

చెప్పిన మాటలు మరెవరూ వినకుండా నేనే ముందడుగు వేయడం 

మంచిదని (పధాన కార్యదర్శితో, * 'ఆంధరాష్ట్ర అవతరణ సందర్భంగా 

(ప్రభుత్వంవారు కారాగారవాను అందరినీ విడుదల చేయడానికి నిశ్చ 

_యించారు___అని తీర్మానం (వాయండి” అన్నాను. 

రాజకీయాలతో (ప్రన క్రి లేకుండా ఆ విధంగా, దేశ చర్మితలో 

ఎన్నడూ జరగని మో_సరుగా, సర్వ కారాగృహవాసులకు విము క్రీ 

కలిగించాము, 

ఆ క్షణాన కోర్టులలో విచారింపబడుతున్న వారిని కూడా విము 
కులను చేయడం జరిగింది, 

ఆ తరువాత 48 గంటలకు కారాగృహ శిక్ష పొందిన ఖె దీ 

లెన్వరూ ఆంధ్రరాష్ట్ర కారాగారాలలో లేరు, 

అయితే, తల్చుకుంకే ఇప్పటికీ గుండె దడదడలాడే ఒక 
దుస్ఫంఘటన జరిగింది, 

కాబినెట్ లో మేము చేసిన తీర్మానం తంతి వా.రలద్వారా 

అన్ని జె ళ్ళకు పంసికంసే ఆ దుగభంతం జరిగిఉండేది కాదు. 
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మర్నాడు ఉదయమే ఉరిశిక్షకు పాతుడయిన ఒక ఖై దీ విశాఖ 

పట్నం జై లులో ఉండెను, అక్కడి జై లరుకు (వభుత్వ తీర్మానం 

అందకపోవడంవల్ల తన డ్యూటీ (ప్రకారం అత డా శిక్షను అమలు 
పరిచాడు. 

"ఘోరము జరిగింది. కాని ఎవరమూ ఏమీ చేయలేకపోయాము, 

ఈ సర్వకారగార వాసుల విము క విషయం బయటపడేసరికి 

చాలామంది సంతోషించారు. కొందరు విభాంతు లయారు. 
భారతదేశం స్వాతం(త్యం పొందినప్పుడు, నెహూాగారుకూడా 

ఇంత సాహనకార్యం చేయలేదని. స్వాతం(త్య వాదు లనేకులు 
(పకౌశంగారిని (ప్రశంసించారు. 

వ్య క్రిగతంగా, (ప్రకాశంగారికి వ్యతిరేకులు కొందరున్న విష 

యము అందరికీ తెలిసిందే. 

ఇలా ఉండగా, నెల్లూరిలో బెజవాడ గోపాల రెడ్డిగారి మామగారి 

యింట్లో దొంగలు పడి, బంగారపు వ స్తువులను దొంగిలించారన్న నా ర్త 

పత్రికలలో పడింది. 

వెంటనే ఈ దొంగలు, (పక కాశంగారివల్ల _ విడువబడ్డవా రేనని 
నిశ్చయించి, _సకాళంగారు చేసినంత తెలివితక్కువ పని ఎవరూ చేయ 

రని ఆయన వ్యతి రేకులు వాదించారు. 

గవర్నరు నన్ను పిలిచి “చూశావా ఈ వార్త" అని ముదర 

కించారు. 

వెంటనే, మేము _ ట్రభుత్వపక్షాన దర్యాప్తు జరిపించగా, అఆ దొంగ 

తనము చేసినవారు * ఫస్ట్ అపెండర్స్, > (అనగా అప్పుడే మొదటి 

నేరము చేసిన వారుగా తెలియవచ్చింది. 

ఆతర్వాత ఈ వై విధంగా విము క్రి పొందిన వా రెవరూ 
తిరిగి నేరాలు చేశారన్న రిపోర్టులు ప్రభుత్వానికి కి రాలేదు. షత్రికలలోనూ 
అటువంటి వా ర్తలు పడలేదు. 

అయితే ఈ విషయానికి నంబంధించిన ఒక ముచ్చట చెప్తాను, 

భాషారాష్ట్రాలు ఏర్పాటు చేసిన సందర్భంలో, 'ప్రకాళంగారు 



పథమ ఆంధ శాసన సభ... 825 

చేసినట్టు అన్నీ రాష్ట్రాలలోని ఖై దీలను ఆయా రాష్ట్రాల ముఖ్య 

మంతులు విడుదల చెయవలసిందన్న సూచన ఎవరో లోక్ సభలో 

తీసుకువచ్చారు. 

కర్నూలు కాబినెట్ లో ఈ విము క విషయమై జరిగిన దీర్హ 

చర్చల విషయం న్నెహూూగారికి తెలిసిషండదు. 'కెలుసుకొనేందుకు 

యత్నించి కూడా ఉండరాయన. ఆయన తత్వ మటువంటిడి. 

లోక్ సభలో ఆయన ఇలా అన్నారు: “ప్రకాశంగారు అక 

స్మాత్తుగా ర్మాత్రికిరాత్రే ఒక ఆలోచన తెచ్చుకొని అలాంటి పనిచేశారు. 

అలాంటిది మనమంతా ఎలా చేసాము?” 

నిటిపారువల (పాజెక్టులు. 

(ప్రత్యేకాంధ్రరాష్ట్రం కావాలని కోరినప్పడు చాలామంది మనను 

లతో సువ్య క్త్రమయిన ఒక కారణముండేది. అగి. ఆం(ధః 'పాంతాలలో 

నీటిపారుదల | (ప్రాణెకుల ఏషయమై ఉమ్మడి (ప్రభుత్యం శ్రద్ద తీసుకో 

లేదని 

ఉనాహరణకు, అప్పటికి నాలుగు సంవత్సరాల ముందునుంచీ 

ప్రభుత్వపు కాగితాలలో అలోచనలో ఉన్నట్లు కనిపించిన “వంశధార 

(ప్రాజెక్టు కాగితాలలోనే ఉండిపోయింది. ' 

ఇంతేకాక, 1980 (పాంతాలలో చక్కగా పరిశీలించి, అన్ని 

విధములయిన వివరాలతో నివేదిక తయారై ఉన్నప్పటికీ కృష్ణానదిపై 

పులిచింత లవద్ద రిజర్యాయరు నిర్మాణం ప్రాజెక్టు ఆగిపోయింది, 

అది అయిన కొంతకాలానికి, శానన సభలో ఎవరో దాన్ని 

గురించి (ప్నించగా, అపుడు అధి కారంలో ఉన్న సి. పి, రామస్వామి 

ఆయ్యరుగారు చెప్పిన జవాబు ఇది: “నేను పదవి స్వీకరించేనాటికి 

నా చేతికి రెండు (ప్రాజెక్టుల రిపోర్టులు వచ్చాయి. ఒకటి 'మెట్టూరు 

(ప్రాజెక్టు (తంజావూరు జిల్లా. రెండు పులిచింతల (ప్రాజెక్టు (కృబా 

జిల్లా. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి. రెండింటిని తీసుకో 

డానికి ప్రభుత్వం దగ్గర ధనము లేదు. కనుక రెండు స్కీములలో 

ఏదో ఒకటి తీసుకోవలసీ ఉండగా, మెట్లూరు (ప్రాజెక్టు తీనుకొంటిని."” 
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ఆం(ధ్మపాంతంలో గల నీటిపారుదల (ప్రాజె కులపై ఉమ్మడి 
(పభుత్వం దృష్టి ఆ విధంగా చులకనగా ఉండేది, 

ఆం|ధ్ర(పభుత్వం ఏర్చుడిన వెంటనే జిల్లాలలో గల శానన 

సభ్యులనే గాక, ఇతర మతులను కూడా పిలిచి 17 మధ్య తరగతి 

(పాజెప్టలు (మరీ హెచ్చుగా ఖర్చు వన) శాంక్షను చేయడము, 

[వీటిలో నాగావళి, వేగవతి, స్వర్ణముఖి ((శ్రీకాకుళం జిల్లా), స్వర్ణముఖి 
(కాళహస్తి దగ్గర), గంఖీకము | గెడ్డ, పాలేరు, సగిలేరు, పెన్నారు, 
ఏలేరు నదులపై కట్టవలసినవి ఉన్నాయి.] అస్పటి లెక్క_లలో bs 

కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్ట, అదనంగా లత యాబై వేల ఎకరాల 

భూమీ సాగులోకి తీసుకురావడానికి ఏర్పాట్లు జరిగాయి. 
ఇదికాక, పలిచింతల ప్రాజెక్టు వదులుకొని, హైదరాబాదు 

(ప్రభుత్వంతో కలిసి, పులిచింతలకు నగువగా నందికొండవద్ద మొ త్తం 

పైన 80 లతల ఎకరాలు సాగులోకి తెచ్చే స్కీము, శాయంటు నివే 

దిక్త తయారుచేసి, ఆం(ధ్మ పభుత్వం తరపున నేను, సంజీవ రెడ్డిగారు, 

హైదరాబాదు (పభుత్వం తరపున డాక్షర్ మేల్కో'పే (మంత్రి 

ముగురమూ స్వయంగా వెళ్ళి, కేంద సేటిపారునల మంత్రి అయిన 
నందాగారికి అందజేశాము, 

ఈ స్పీము విషయమై వేరే తిరిగి వ్రాసాను. 

20 
(ప్రకాశం బారెజ్ 

నునము ఉవ్క్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్న సమయంలోనే, విజయవాడ 
దగ్గర __కృష్ణా ఆనకట్ట కుడిఒడ్డుకు కొంచెం దగ్గరగా కొంత 

భాగం అకస్మా త్త తుగా జారిపోయింది. "అప్పటికే ట్ర ఆనకట్ట కట్టి వంద 
ఎండ్ల కు అగా అయింది. దానికింద 11 లక్షల ఎకరాల వరిపంట ఉంది. 

భారత దేశంలోని ప్రాజెక్టులలో ఇది ఒక పెద (ప్రాజెక్తు. 
॥ (oa) టు రు 

ఆనకట్టకు దెబ్బతగిలినదని సగము రాత్రివేళ తెలిసి అక్కడ 
ల 
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ముఖ్య ఇంజనీరుగా ఉన్న వేపా కృష్ణమూర్తిగారు, మరి కొందరు సిబ్బం 

దికో.. ఇసుకతో నింపిన బసాలుతోను, నావలతోను, గండిపడినచోట 

అడ్డు వేయడానికి యత్ని ంచారు.. ఆ యత్నంలొనే ఆయన, మరి ఇద్దరు 
చిన్న ఉద్యోగులు, కొందరు కళాసీలు___నదీ వేగానికి ఆగలేక ప్రాణా 

లర్సించి, ఆంధుల నందరినీ కస్నీటముంచిన దుస్సంఘటన సంభ 

వించిందె. 

పాత ఆనకట పనికిరాదనీ, (కొత్త త బారేజ్ (ఇప్పుడు ఉన్నదె 

నిర్మాణం కావాలని, ధిల్లీ నుంచి వచ్చిన నిపుణులు ఇచ్చిన సలహాపైని, 

దారేజ్ నిర్మాణానికి రాతకోతలు జరిగాయి. కాని, పనికి శాంకను రాలేదు, 
ర్న 

ఆంధులకున్న తొందర, చెన్నరాష్ట్ర (ప్రభుత్వానికి లేక 

పోయింది. అటువంటి దుస్థితిలో ఆంధ్రరాష్ట్రం ఏర్పడింది. 

ఉ త్తరాలత్కో తంతివార్తలతో పనికాకపోవడం చేత, నేను 
ప్రకాశంగారి నడిగి ర్డీ వెళ్ళాను. అక్కడ నెహ్ఫూ గారిని సందర్శిం 

చగ్యా నన్ను ఆయన "ప్లానింగ్ కమిషన్ వైస్ స్ (పెసిడెంటు అయిన 

టి. కృష్ణమాచారిగా రిని చూడమన్నారు. ఆ కృష్ణ మా చారిగారం టే 

సహన చాలా విశ్వాసము. ఆయన బ్రిటిమగవర్న మెంటుకాలం లో 

బిరుదులు సంపాదించిన వ్య క్రి. 1987లో కాంగసువారు_ గెలిచి 

(ప్రభుత్వం ఏర్పాటుచేస్తా రనేవి తథ్యమయినపుడు, (టబిటిష గనర్న 

మెంటులోని పెద్ద ఉద్యోగులతో తాను కాంగనువారి (కింద పనిచేయ 

లేనని చెప్పి, కోంచెం ముందుగానే ఒక స్వదేశ సంస్థానానికి దివానుగా 

వెళ్ళిపోయారు. అక్కడినుంచి యుద్దకాలంలో మెట్టుపై మెట్లుగా ఎక్కి, 

యుద్ధానంతరం (బిటిష్వారికి అనువైన యుద్ధానంతర పునర్మిర్మాణ 

కార్యక్రమం (Post-war Re-contruction scheme): 

పెద్ద _ ఉద్యోగముల పునర్వ్యవస్థీకరణ (Services reform) 

గురించి నివేదికలు (వాయడం, మొదలయిన పనులు చేయడంలో, భాగం 

వహించి భారత దేశ స్వాతంత్య (ప్రా ప్పినాళకి ప్రభుత్వదృష్టిలో ఉన్న 

తుడుగా ఉండేవారు. స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత ప్లానింగ్ కమీష 
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న్కు' అధ్యతులయిన నెహూా గారు కృష్ణమాచారిగారిని దాని ఉపాధ్య 

దులుగా నియమించారు. 

కృష్ణ మాచారిగారికి ఆం(ధదేశానికి కొంత పూర్వపరిచయ 

ముంది, ఆయన విశాఖపట్నం జిల్లాలో విజయనగరం జమీందారీక్తీ 

డిప్యూటి కలెక్టరు హోదాలో ఉండగానే | ట్స్ చిపానుగా పనిచేశారు, 
కాబట్టి, విజయ వాడ ఆన కట్ట మనదేశందో వరినంట నెంత ముఖ్యమై 

నదో తెలియనివారు కారు. అక్కడ జరిగిన దున్సంఘటన సంగతీ 

తెలియనివారూ కారు, (ప్రతిక్షణం శాగరణలో (ప్రజలూ, (ప్రభుత్వమూ 

ఆనకట్ట ఇంకేమి (ప్రమాదానికి గురిఅవుతుందో అని గుండెలు చేత 

పట్టుకొని ఉన్న విషయమూ ఎరుగనివారు కారు, 

ఇన్నీ తెలిసిన ఆయన___నేను వెళ్ళగానే కూచోబెట్టి కాఫీ 
గుచ్చి, నేను చెప్పిన మాటలన్నీ యోగింద్రునిలా:) తూస్టీంభావంతో 

ని, “వీటన్నిటికీ డబ్బు ఎక్కడ ఉంది?” అని (ప్రశ్నించారు. 

నేను మరికొంత సేపు వాదించిన పిదప, “కరువు (సౌంతాలకు 

కేటాయించిన మొత్తంతో ఆ బారేజ్కు అవసర మైన ఖర్చు పెట్టు 

కోండి. నేను అభ్యంతరం పెట్టను,” ఆన్నారు. 

ఇంతకు మేము అడిగింది అప్పు. 

ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉండిఉండగ్భా వని చురుకుగా జరిగితే, 

ఉన్ముడి రాష్ట్రపు డబ్బే దీనికీ ఖర్చు అయిఉండును. 

మనము ఉమ్మడి రాష్ట్ర ౦లో ఉన్న నాటికి, కృష్ణా అనకట్ట- 

దానిపై పెట్టిన ఖర్చులు, వర్డీలు అన్నీ పోగా 12 కోట్ల రూపాయల 

రాబిడికి చేకూర్చిన స్కీము. 

రాష్ట్ర విభజన అప్పుడు, దీనికై న 2 కోట్ల, 20 లక్షల రూపా 

యలు ఆం|ధరాక్ట 0 తీర్చుకోవలసిన అప్పుల పట్టీలో చేర్చారు. కానీ. 

ఖర్చులు, వడ్డీలు 2 పోను వచ్చిన రాబడిని మనకు జమ చేయలేదు. 

కృష్ణమాచారిగారు చెప్పిన విషయం (ప్ర కాశం౦గారికి చెప్పగానే 

ఆయన. దేశావసర ములదృష్ట్యా, అసలు ఆనకట్ట పరిసితి దృష్యా, ఒక 
| " థి (ou 

క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయడానికి పీలులేదనీ, కేంద్రప్రభుత్వం 
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వారు అప్పు ఇవ్వకపోతే, రాష్ట్రానికి గల ఇతర ఖర్చులై నా మానుకొని, 
పని వెంటనే (పారంభించపలసిందసి ఇరిగేషన్ శాఖ చూస్తూన్న 

సంజీవ రెడ్డిగారితో చెప్పి, బారెజ్కు పునాదిరాయి వేయడానికి తేదీ, 

లగ్నము 'సశ్చయించమని ఆదేశం ఇచ్చేశారు. 

““డట్పు విషయం తూగగలవా?" అని ఆర్థికమంతత్రినై న 

నన్నడిగినస్పుడు, “దీనికి ఖర్చు మూడు కోట్లు. పని పూర్తి కావడా 
నికి 23 వడ్లు అవుతుంది. డబ్బు విషయమై ఇబ్బంది ఉండదు, 

అన్నాను నేను, 

ఈ విధంగా, అంత పెద్ద మేజర్ (ప్రాజెక్టుకు కావలసిని 

అత్యవసర మైన విషయాలలో కూడా, కేం్యద్మప్రభుత్వంవారు__తాము 

వద్దన్నా ఏర్పడిన ఆంధ రాస్ట్రం విషయంలో తూష్షంభావాన్ని ప్రకటిస్తూ 

వచ్చారు. 

అయినప్పటికీ, మన అదృష్టంకొద్ది కేందంలో చెశ్ముభ్గారు 

ఆర్థికమం తి అముఉండడంవల్లా, ఆయనకు ఆంధ్రరాష్ట్ర ౦పై 'ఆదర బుద్ది 

ఉరడడంవల్లా, ఆర్థికంగా మనము ఇబ్బందులలో పడకుండా సర్దుకొన్ 

వచ్చేవారు." 

"నందికొండ ప్రాజెక్టు విషయమై మరొక విషయం కూడా___ 

ఎన్ని అవస్థలు పడవలసివచ్చిందో సూచించడానికి (వ్రాస్తున్నాను, 

తిరిగీ కృష్టమాచారిగారిని చూడక తప్పింది కాదు. ఈ 

పర్యాయం నందికొండ (ప్రాజెక్టు (తరువాత ఇదే నాగార్జున సాగర్) 

విషయమై వెళ్ళాను. ఆయనను ఇంటిదగ్గర చూడవలసివచ్చింది. ఈ 

విషయం ఎ త్తగానే, “అయ్యా విశ్వనాథముగారూ! మీ ఆంధ్రులకు 
నేనంే నమ్మకం లేదు” అని వాతావరణమంతా కలుషితం చేయ 

టోయారాయన. 

నేను, “నమ్మకం, అపనమ్మకంతో___ఏమెనా, వ్య_క్తిగత మైన 
వ్యవహారాలకు రాలేదు గదా!” అని చెప్పి, నందికొండ (ప్రాజెక్టు 
శాంకను అలస్యం చేయవదని చెప్పాను. 

04 0 
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అయితే, ఆయన నా కేమీ అర్దం కాదన్న ఉదేశంతో, “9 

ర్వాయరు డామ్ 425 అడుగుల ఎ త్రువరశే నిర్మించడానికి నువ్వ 
ఒప్పుకుం పే, వెంటనే ఈ స్కీము శాంక్షన్ చేసా"”నన్నారు, 

అందుకు నేను ఒప్పుకోనన్న "ఉద్దేశంతో ఆయన అలా 

అన్నారు. నేను వెంటనే, “నర, ఒస్పుకొంటున్నాను లెండి”"అన్నాను. 

అందుకు కారణ ముంది. 425 అడుగులు కట్టకట్లితే, కాలువల 

లోకి ఒక నీటిచుక్క_ అయినా మళ్ళించలేము. కట ఆ ఎత్తున ఆపి 
నట్టయితే ఆ స్కీము ఉట్టి దండగపని అవుతుంది. 125 అడుగులకు , 

ఒప్పుకున్న తర్వాత, అంతవరకు చేసిన ఆ ఖర్చు పనికి రావడం 

కోసం మరొక 100 అడుగుల ఎత్తు కట్టకుండా ఏ (ప్రభుత్వమూ పని | 
ఆపదు గదా అనే ఉద్దేశంతో నేను సరేనన్నాను, 

ఆయన అంతవరకు ఒప్పుకుంటే, మిగిలిన పని నెహ్రూగారితో"' 
చెప్పి సర్దుబాటు చేసుకోగలనని నా మనసులో ఉన్న విశ్వాసాన్ని 

(గ్రహించక, కృష్ణమాచారిగారు, “నువ్వు ఒప్పుకుంటే, బొంబాయి ' 

గవర్న మెంటువారు ఒప్పుకోరు. నన్నేం చేయమంటావు?” అన్నారు. 
ఆయన చెప్పిన మొదటి మాట ఎంత పేవీ మాటో. రెండవదీ 

అంతే పేచీ మాట. 

నేను నెహూగారి దగ్గరికి వెళ్ళి స్కీము డిజైన్లు చూపించి, 

| 

| 

| 
. ఉన్న పరిస్టితి జోధపరిచాను. శ 

: | ఆయన కది నచ్చిన'బ్ల తోచింది. కానీ ఆయన వెంటనే న 

నాకు నచ్చితే ఏమి (పయోజనము? కృష్టమౌచారిగారు ఒప్పుకోవా 

గదా!” అన్నారు. 

సరిలే! ఇది ఢిల్లీ ప్రభుత్వం పద్దతి అనుకొని, ప్లానింగ్ కమీ 

షన్ సభ్యులూ, ఆర్థికమంధత్రీ అయిన దేశముఖ్ గారి దగరికి వెళ్ళాను. 

ఆయన వెంటనే, కృష్ణమాచారిగారు పెట్టిన అభ్యంతరం 'డబ్బుతో కానీ, 
సాంకేతిక మైన విషయంతోకాని సంబంధంలేని మరొక విషయమని 
సూక్ష్మం (గహించి, ప్లానింగ్ కమీషనులో మరొక సభ్యులై న యోగి 

గారిని చూడమని నాతో చెప్పి, ఆయనకు టెలిఫోన్ చేశారు. 

/ 
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వాదు ప్లానింగ్ కమీషన్ లో ఈ విషయం సరిచేస్తామని, కృష్ణమా 

చారిగారి అడ్డు 'ఉండదనీ చెప్పినమీదట నేను కర్నూలు "తిరిగి వచ్చేళాను. 
మరికొన్ని రోజులకు ప్లానింగ్ కమీషన్ వైస్ (పెసిడెంట్ 

హోదాలో కృష్ణమాచారిగారినుంచి ముఖ్యమంత్రి (ప్రకాశంగారికి ఒక 
డి త్రరం వచ్చింది. అందులోని సారాంశ మిది: “కృష్ణానదిపై ప్ర 

షేజకు (ప్రాజె కావాలో మీ రిదివరకు ప్రానింగ్ కమీషనుకు "సైలియ 

చేయలేదు. కాబట్టి, మీ కేదై నౌ స్కీము. ఉంపే, తొందరగా తెలియ 

జేయ వలసింది, 5 

డే రర మెంత అసందర్భ మెనదో వేరే చెప్పనక్కర లేదు, 

కానీ, అది వ వనర ఆంధ పభుత్వ పరిస్థితులు విషమస్తితిలో కి వచ్చే 

శాయి, పె న చెప్పిన వివరాలతో ఆయనకు జవాబు వాశాము. 

అంకట్లో ఆంధ్ర ప్రభుత్వం పత నమ ముంది. 

తరువాత, పృత్రికలలో__(ప్రకాశంగారి (అంధ్ర) (పభుత్వం 

నందికొండ (ప్రాజెష్టపె ఇదమిత్లమని నిర్ణయం చెయలేవనీ, గవర్నరు 
(త్రివేదిగారు తమకున్న పలుకుబడితో ప్లానింగ్ కమీషనువారిని కలుసు 
కొని స్కాము 7 కాంక్షను చేసి తెచ్చుకొన్నట్లుగానూ పా ర్త పడింది. 

గవర్నరు (| పభుక్వం ముగిసిన తర్వాత, సంజీవ రెడ్డిగారు 

ముఖ్యమం(తిగా ఉండగా నెగడూళాగారు స్వయంగా వచ్చి... 

౪ (పాంతంలో నే నాగార్జునుడనే (పసంచ విఖ్యాత ౨ ద్ద విద్వాంసుడూ, 

రసాయన 4 శాస్ర్రవేత్రా తపస్సు చేసిన సష్మిత్ర పర్వత ౦ ఉం౦డడంవల్త 

ఆయన పేరిట, మొదట అనుకొన్న 525 అడుగుల ఎత్తుతో, కాంక్షను 

అయిన జలాశయానికి పునాదులు వేశారు. 

ఆంధ హైకోర్టు వ్యవహారంో 

మన సంవిధానం (ప్రకారంగా__ఏ రాష్ట్రమైనా హైకోర్టు 

ఎర్పాటు చేసుకోకుండా ఉంటే, అ (పక్క రాష్ట్రం హై హైకోర్టుకు తత్రాధి 

శక్ర అఫ్యాయంలో కా క్ట షన్ మౌర్కులలోే డాంచిన 

మాటలు అసలు మాటాడిన మాటలకు సారాంశము. 

T 5౨4 



832 నా జీవిత యాత్ర 

కారం (జ్యూరిస్టిక్షన్ ) అప్పజె ప్పే ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చునని ఉంది. ఆ 
కారణంచెతనే, ఆం(ధరాష్ట్ర మెర్చడినప్పుడు, వేరే హైక్ కోర్డు ఏర్పాటు 
చేసుకోకుండా, మద్రాసు హౌైకోర్టుకే మన రాష్ట్రంపై కేతాధికారం 
ఇవ్వడం జరిగింది. 

ఇమువంటి పరిస్థితులలో, హైకోర్లు జద్దలను నియమించే నకు 
యంలో, శే(త్రాధి కారం ఇచ్చిన రాష్ట్ర (ప్రభుత్వపు ఉచ్పైశాలను గూడా 
గనునించవలసిందని, “వాంఛా” అనే నీస్ జస్టినుగారు (వాసిన నివేదిక్ష 
కాపీ చెన్నరాష్ట్ర ప్రభుత్వందగ్గర ఉంది, 

కొని ఆంధ్ర ప్రభుత్వంతో (ప్రమేయం లేకుండానే మాను 
హైకోర్టుకు జర్జీలను నియమించడం జరిగింది. ఇది ఆంధ్ర రాష్ట్ర 
మేర్చడిన మూడు నెలలలోగానే జరిగింది. 

నేను, (ప్రకాశంగారికో చెప్పి, ఈ విషయంలో చెన్నరాష్ట్ర 
ముఖ్యమంత్రి రాజాజీని కలుసుకొని మాట్లాడడానికి వెళ్ళాను. ఆయన 
చాలా ఆప్యాయంగా మాట్లాడారు. 

కాని తమ మై] కోర్డు జడీల నియామకంలో బాధ్యత... సరాయి 
(ప్రభుత్వంతో సంచుకోవడం అల్లా? అని (ప్రశ్నించి, అటుపై జరిగే జడ్తీల 
నియామకంలో కూడా ఆంధ్ర ' ప్రభుత్వానికి సంబంధం “వండదన్నట్టు 
మాట్లాడారు. 

దానిపై, నేను ఢిల్లి వెళ్ళి, కంద్ర హోమ్ మంతి కట్టూ 
గారని చూశారు. ఆయనతో" నాకు చాలా కాలంగా పరిచయమురది. 
[028 లో లక్నోలో అఖిల పత సమావేశంలో నె _హూగారి రిపోర్టును 
చర్చి స్తున్నపుడు, ఆయన. నేను న్నెహూగారి బలపరచినప్పటినుంచి 
మా యిద్దరికీ బాగా పరిచయముండేది. 

ఈయనను నేనిలా అడిగాను: “మద్రాసు యాకోర్లు జడ్తీల ను 
నియమించినపుడు, ఆం(ధ్ర (ప్రభుత్వాన్ని సలహో అడగాలని మీ కెందుకు 
తోచలేదు?” 

“నిజమే, అడగవలసిందే కానీ, నాకు తోచలేదు” అని, ఆ 
సమయంలో దగ్గరగా ఉన్న హోమ్శాఖ కార్యదర్శి ఎ. వి. పాయ్గారిని 
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చూసి, “ఏమి పాయ్గారూ! మీకూ ఈ విషయం తోచలేదా?ో అని 
(పన్నించారా యన, 

పాయ్గారు తమకూ తోచలేదన్నారు. 

దానిపైన, కొంత ఇమ్టైగోష్టిగా మాట్లాడుకున్నాము, అందులో, 

ఆంధ్రరాష్ట్రం. రే హెకోరు "పెట్టుకో వడం & త్రమమని తేలింది. 
(nan (a) 

కర్నూలుకు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత (పకాశంగారి కీ విషయ 
మంతా చెప్పాను. ఇంతేకాక, చెన్నపట్నంలో వృత్తి తి నడుప్పకొంటున్న 

తెలుగు న్యాయవాదులకు కూడా పరిస్థితులన్నీ వివరంగా బోధసరచి, 

మన హైకోర్టు మనకు వేరే ఉండడమే (శ్రేయస్కరమని నచ్చ 
చెప్పాను. 

అందుచేత, ఆంధ్రరాష్ట్రం ఏర్పడేటస్సుడు అనంగ కారము 

నూచిం వినవారు, మనకు (ప్రత్యేకంగా ఉన్నత న్యాయస్థాన స్థాపనకు 

సుముఖత చూపించారు. దీనివల్ల దాదాపు 200 మందికి పైగా ఆంధ్ర 

న్యాయవాదులు శాశ్వతంగా చెన్నపట్నంలో ఇళ్ళు, వాకిళ్ళు; తక్కిన 

సంబంధాలు అన్నీ వదులుకుని పోవలసి వ స్తుంది. 

అయినా వారూ, నేనూ కూడా విశాలాంధ్ర వచ్చేవరకు తాత్కా 

లికంగా హైర్ కోర్డు విశాఖసట్నంలో ఉంచే బాగుంటుందను కున్నాము. 

(ప్రకాళంగారు ఈ విషయమై శాసన సభలో (పతిసాదించారు. 

226.1964 న అంధ్రా హై హైకోర్టు స్టపించాలనీ, దానికి విశాఖసట్నం 

కేం[ద్రమసీ తీర్మానం ప్రతిపాదించారు. 

విశాఖపట్నం విషయంలో. నా సంబంధంగా ఏది వచ్చినా, 

కాదనడానికి విశాఖపట్నం జిలానుంచి వచ్చిన ఒకరిద్దరు శానన సభ్యు 

లుండేవారు. వారి సాయంతో నడింపల్లి నరసింహారావుగారు విశాఖ 

పట్నం అనే మాటముందు తాత్కాలికంగా అన్నమాట సవరణ చేశారు. 

నా మననులో ఉన్నది కూడా అం లేకాబట్టి, వెంటనే లేని ఆ సవరణ 

ఒప్పుకున్నాను, 

తిరిగి 13-04 న, విశాఖపట్నం అనే మాటకు బదులు 

గుంటూరు అన్నమాట చేర్చువలసిందని సవరణ (ప్రకివాదించారు. 
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విశాఖపట్నం జిల్లానుంచి వచ్చిన వారే ఒకరిద్దరు గుంటూరు అన్న 

సవరణకు కూడా "ఒప్పుకున్నారు. వోటింగులో గుంటూరుకు అను 
కూలంగా (67 వో టు, ప్రతికాలంగా 66 చి వోట్లు రావడంచశ గుంటూరు 

అనే మాటతో తీర్మానం పాస ముంది. 

మళ్ళీ నరసింహారావుగార్హు తాత్కాలికం అన్నమాట తీసివేయా 
లని సవరణ చెయడానికి ప్రయత్నించి విఫలు శై నారు, 

తీర్మానం పాను కాగానే నేను (ప్రతిపాదించిన విశాఖపట్నం 

పేరు ఏగిపోవడంచేత, నేను రాజీనామా ఇస్తానా అని ఒక రిద్రరు ప్రతి 
పలు (ప్రశ్నీంచారు. 

నేను ఈ తీర్మానంలో (ప్రధా ధానమెన అంశం అంధ్ర రాష్ట్రానికి 

కోరు ఏర్పాటు చేయడమనీ, అది సభవారు అంగీకరించారనీ, 
క్ అన్నది తాత్కాలికం గనుక అప్రఢధానమనీ చెప్పి, నేను రాజీ 
నామా యివ్యక £ పోవడ మేగాకుండా, గుంటూరులో పె హోకోర్టు ఏర్పాటుకు 

అవసర మైన 8 లక్షల రూపాయలు [పభుత్వం మంటూరు "చే స్తున్నదని 

వెంటనే ఇ వెల్లడించాను. 

అయితే. (పకౌశంగారూ, నేనూ అనుకోనటువంటి కొన్ని 

భేదాభిప్రాయాలు మంత్రి మండలిలో కొందరినీ, సచివాలయంలో 
కొందరిసీ బాదించినవి. 

ఆ రోజునుంచి, మిగిలిన విభజన కార్యక్రమం నడిపించడానికి 
కేంద (పభుత్వం వారొక (ప్రత్యేక ఉద్యోగిని, ఎర్పాటు చేయవలసి 

ఉంటుంది. అటువంటి ప్రత్యేకోద్యోగి ఆ హైకోర్టు స్థాపించిన తరువాత 

(ప్రధాన న్యాయమూ లిగా స్యు కుడయే అవకాళ మున్నది. 

ఆంధ్రా మక్ కోర్టుకు వచ్చే తెలుగు జద్దిలలో అందరికన్నా 

సీనియరయిన వారిపె పెన సచివాలయంలో ఎవరీ మూలంగానో ఏ 

తత్వాన్ని అనుసరించో ఒక (పతికూలత పుట్టంది. అది నేను కాసీ, 

(పకొశంగారుకాసీ (గ్రహించలేక పోయాము. 

హైకోర్టు (ప్రత్యేకంగా స్థాపించా లన్న తీర్మానం కావినెట్ 
మంత్రులందరూ ఐక గీవంగా ఒప్పుకొన్నది కావడంచేత నచివా 
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లయంలో కాగితాలు కదలడంలో జాస్యమవుతుందని (గ్రహించలేక 

. ఫోయాము. ఆ కారణంచేత. నేను గానీ, (పకాశంగారు కానీ కాగి 

తాలు తొందరగా కదులుతున్నాయో లేదో కనుక్కోవడం తటస్థించలేదు. 

ఇతర కారణాలవల్ల కూడా, (ప్రభుత్వ వర్గాలలో. వ్య కుల 

ఉద్యోగాల విషయమై మనస్పర్దలు పెరగడ మెలా అలవాటో ఆ విధం 

గానే ఆంధ ప్రభుత్వంలో సకాళంగారు, సంజీవ రెడ్డిగారల మధ్య 

వె మనస్యం సుర గడం జరిగింది, 

ఇంతల్లా వేసవికాలం వచ్చింది. శాన సభ సమావేశం 

వా ల్రేరులో ఏర్పాటు చేశాము, 

ఆ శాసన నభలో చర్చించిన ముఖ్యమైన శాసనము. (శ్రీ వేంక 

"పేశ్వర యూనివర్శిటీ శాసనము, 
దీనిపై దాదొపవ్ప 19 రోజులపాటు చర్చలు జరిగిన తర్వాత 

సభవారు అమోదము ద వేశారు, 

ఇదికాక, మిగిలిన సల్సుటాక్స్ (అమ్మకం సన్ను) బిల్లుల 

సవరణలు, ధర్మాదాయ మత సంస్థల సవరణ బిల్లు, హచక ప్ప స్తకాలను 

జాతీయం చేయకం మొదలై నీ వాటితో మంతి మండలి కాలం 

సరిపోయేది. 

కిక పర్యాయం, నేను ఈ ER కోర్డు విషమై (పకాశంగారితో 

గట్టగా చెప్పడం తటస్తించింది: 

“తీర్మానం ఆమోదించి అప్పటికే మూడు నెలలపె గా అయింది. 

మనము వెంటనే కేంద్ర (ప్రభుత్వానికి (వాయకపోయినట్టయిళే__ 

(ప్రత్యక ఉద్యోగి నియామకం; రికార్డులు, లె లె (బరీ మొదలై న వాటిని విభ 

జించే కార్యక్రమం ఆరంభం కాకుంటే, జూలై మొదటి వారంలో 

కోర్టు స్థాపించడం కష్టము. అది జరగక పోయినట్టయికే, ఇంత 

కటల పన మనను "చూసి నలుగురు నవ్వుతారు. 9” 

ప్రకాశంగారు ముఖ్య కార్యదర్శిని పిలిచి, ఒక రాత్రి కాబినెట్ 

మీటింగ్ ఏర్పరచారు. ఆ సమయంలో, ఇదివరకు రెండు, మూడు 

పర్యాయాలు జరిగిన ప్రై అందరు మంతులూ నిశ్శబ్దంగా కూచున్నారు. 
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నేను ఆలన్యమయిశతే లాభంలేదని, అందులో ఎవరో ఒక 

మం(ిని "పేరున పెట్టి మలిచి, ఇలా అన్నాను: 

“ఫలానా “నేదీనోడు నునం హాకోరు (పారంభించ] త స్పమ, 

గుంటూరులో కావలసిన ఎర్బాట్లు చురుకు? జరుగుతున్నాయి. మనం 

స్పెషల్ ఆఫీసర్ ను నియమించపలసిందని, కేంద్ర హోమళాభామంత్రి 
కట్టూగారికి (వాయాలి. ఆలస్యంచే స్తే, మనము వేసవి సైలపుల 

అనంతరం అనుకున్న తేదీకి కోర్టు ప్రారంధించకపోళే నాగుండచు. 

మళ్ళీ అందరూ సిశ్శ్ళటంగా ఊరుకున్నారు 
క యల్ ee) 

అందులో ఒకరు మెల్లిగా “ఆ స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఎనరు 

కాగలరు?” అని ఏదో ఇబ్బంది ఉన్న ధాసంతో (సళ్నించారు 

నేను, “న్యాయమూర్తి కె. సుబ్బారావు” అన్నాను, 

ప్రకాశంగారు, “అవును. అనుమానం ఏమిటి?” అన్నారు. 

మంత్రులలో ఒకరు, “అయితే ఇబ్బంది ఏమీలేదు" అని 

వారి మనసులొ బాధ వదిలిపోయినట్టుగా ప్రకా నున్న మంత్రి మిత్రు 

లతో అన్నా 

వంటనే నే వ్రీకటి అంతా వెలుగై (ప్రకాశించింది. 

ముఖ్య కార్యదర్శిని తీర్మానం (వ్రాయమని, విషయం చెప్పాను, 

సుబ్బారావుగారిని స్పెషల్ ఆఫీసర్గా చేయమనీ 5071051 న 

హైకోర్టు (పారంభమవుతుందనీ అందులో (వాయించాము 

దీని తర్వాత జరుగవలసిన కార్యారమం, ఆం(ధ నచివాల 

యానికి సంబంధించినంత మట్టుకు చుచుకుగా నే జరిగింది, 

చన్నపట్నంలో, 1958 సెప్టంబరులో. సచివాలయ నిభబిన 

సందర్భంగా జరిగిన చరిత్ర తిరిగి హైకోర్డు విభజన సందర్భంలో 

జరగ నారంభఖించింది. 

చెన్నపట్నం హైకోర్టు (ప్రధాన న్యాయమూ ర్తి రాజమన్నారు 

గారు, మనం చెప్పుకున్న నువ్బారావుగారికి బావమరదులే. అయినా, 

ఇక్కడకూడా ఉద్యోగుల కేటాయింపులో ఊగులాటలు, (గ్రంథాలయ 
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విభజనల్లో, పు స్తకాలు ఒకరి చేతిలోనుంచి మరొకరు లాగుకోవడాలు 

రూడా 'పరగవలసి వచ్చిందట. 

ఏదోవిధంగా విభిజన కార్యక్రమం చురుకుగానే నడిచింది. 
మనము కోరినట్లు కెంద్ర ప్రభుత్యం సుబ్బారావుగారిని స్పెషల్ ఆఫీ 

సరుగా నియమించింది. నేను అంతకుముందుగానే గుంటూరుకు పోయి, 

అక్కడి కలెకరు ఆఫీను వేరే భవనంలోకి తరలించి, కలెక్షరు ఆఫీసులో 
కావలసిన మార్పులు, చేర్పులు చేయడానికి బిల్లింగ్స్ వ్ ఇంజనీరును 

నియమించడం జరిగింది. భవనంలో చేసే ఏర్పాటుబు, కట్టడములు, 

ఏయే గదులు ఏయే పనులకోనం కేటాయించవలసింది మొదలై న 

విషయాలలో స్పెషల్ ఆఫీసరుగారి ఆదేశాల సకారం నడుచుకోవల 

సిందని చీఫ్ ఇంజనీరుగారిని (ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. 

ఇది ఇలా ఉంటుండగా, తెరవెనక మరొక ముచ్చట జరిగింది. 
అప్పటికి అమలులో ఉన్న కేంద పభుత్వ హోమ్శాఖ ఆదేశాన్ని 

అనుసరించి. ఆంధ పధుత్యం సుద్బారావుగారిని (ప్రధాన న్యాయ 

మూర్తిగా నియ క్రం చయవలసిందనీ, మరో ఇద్దరి జడ్జీల పేర్ద తో 

సహా. గవర్నరు సలవోతో వాటు కేం దృప్రభుత్యానికి పంపింది. 

ఇక్కడనుంచి, ఈ వ్యవహారంగురించి నేను (వాయబోయేది. 
వోర్లు సంస్టాపన తర్వాత, రాష్ట్రపతి రాజన్ బాబుగారిని కలుసు 

"న్నప్పుడు, వారు చెప్పిన విషయాలను బటి (వా స్తున్నాను, “} A 

సుుప్రంకోర్త రు ముఖ్య న్యాయాధి సతికి వశే భావొలు ఉండడంచేత 

రాబోలు, ఆయన" రాష్ట్రపతికి ఈ విషయమై సిఫారసు చేయలేదు. 

అదిపరలో అటువంటి ఆలస్యాలు జరుగలేదు 

సోం మంతి కట్టూగారిని కనుక్కు.౦దామం పే, ఆయన ఢిలి 

వదిలి, ఓ రిస్సాలో సర్యటించడానికి వెళ్ళారు. ఆయన అక్కడినుంచి. 

అపే 5=7-254న గుంటూరుకు వచ్చేటట్లు తీర్మానింపబడడంచేత 

ఆయనను కనుక్కునే అవకాశమే లేకపోయింది. 

స్నుప్రీంకోర్టు రిజిస్టాంరును అడిగితే, ముఖ్య న్యాయమూర్తి 
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దీనికి సంబందించిన కాగితాలు తమదగ్గరె ఉంచుకొని, ఏదో చల్లటి 

స్టలానికి వెళ్ళి పోయారని. తమకు తెలిసిన భోగట్లా చెప్పారు. 

ఆ చల్ల టి స్తలం నుంచి ఆయన సిఫారసు పంపిసారో 

పంపించరో అన్న అనుమానం కలిగి, రాషసతిగారు ఆ పె మీద 

తమ ఆజ్ఞ (వాశారు. దాని సారాంశ మిని! 

“అందా హెకోర్లు ప్రారంభ దినం 5-1-1054. అందుకు నేటికి 
నాలగు రోజుబే వ్యవధి ఉంది. సు ఎకోర్లు ముఖ్య న్యాయమూర్తి 

సిఫారను ఇంకా అందలేదు. అయినా, ఆంధ్ర ముఖ్యమంత్రి, గవర్నరు 

ఇద్దరూ ప్రస్తు సుతం స్పెషల్ ఆఫీసరుగా పనిచే స్తున్న మద్రాసు పై హైకోర్టు 

జీ కోకా న సున్చారావ్లగారి "పీరే సూచించారు. అందుచేత, క్రో క్రా 

సుబ్బారావుగారిని 1954 జూలై 5 నుంచి, ఆ రోజున (ప్రారంభ 

మవుతున్న ఆంధ్రరాష్ట్ర ఉన్నత న్యా యసానానికీ ముఖ్య న్యాయమూ ర్తి 

గాను తక్కిన ఇద్దరిని జద్దిలుగాను నియమించడ మైనది 19 

దీనిని మామూలు పద్దతిగా- రాష్ట్రపతి జారీచేసే ఆదేశాల 

ఇతర లాంఛనాలతో, కావలసిన ఇతర ఉద్యోగులు సంత కాలతో 

జారీచేసిన ఆదేశాన్ని 4.7.54 నాటికే గుంటూరులో ఆంధప పభుత్వానికి 

స్వయంగా ఇవ్వడానికి ఒక (పత్యేక ఉద్యోగిని పంపించారు, 

గుంటూరులో, ఈ ఆదేశం అందగానే అంతదాకా (పభుత్యాని 

కున్న ఆందోళన నివారణ మయింది. 

ఇక్కడినుంచి ఆ తర్వాత గుంటూరులో జరిగిన విషయాలు 

వివరిస్తాను. 

మర్నాడు ఉదయం, క, 4 వందల న్యాయవాదుల సమక్షంలో 

(పత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన సభామందిరంలో, (ప్రకొశంగారు- 

(పారంభోపన్యాసం చేయడానికి కట్టూగారిని ఉచిత మైన వాక్యాలతో 

ఆహ్వానించారు. 

కట్టూగారి (పారంభోపన్యాసము, మిగిలిన సం(ప్రదాయాను 

సారమైన ఉపన్యాసాలు జరిగిన ఉ తరక్షణంలో, ముఖ్య న్యాయమూ రి 
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కోకా సుబ్బారావుగారు తమ న్యాయస్థానంలో కి చురుకుగా నడిచి వెళ్ళి 

పోయారు. 

మేము భవనం వదలి తిరిగిపోతూన్న సమయంలో, కారులో, 
కటూగారు నాతో అన్నారు: “ఏమి విశ్వనాథము! మీ (ప్రధాన న్యాయ 

మూర్షి మాటవరసకై నా ఓ మారు కోర్టు భవనంలోకి రావలసిందని 

నన్నుగాని, నిన్నుగానీ, చివరికి మనందరికీ పెద్ద అయిన (పకాశ౦ 

గారినిగాని పిలవలే దేమయ్యా”ొ 

ఆయన అది అడగడానికి ముందు నా మనసులో నేనూ అదే 

అనుకున్నాను, 

'న్యాయమూ రుల 'పంథాబు ఇలా ఉంటాయి కాబోలు అని 

మాలో మేము అనుకున్నాము. కోర్టు భవనాలలోకి వెళ్ళకుండానే మా 
బసలకు వెళ్ళి “పోయాము. చిశకాల వాంఛిత మైన (పత్యేక ఆంధ్రరాష్ట్ర 

(ప్రధాన న్యాయస్థానము, ఆ రోజు స్థాపన జరిగిన సంతృ ప్రి పిలో మాకు 

మరేమీ కనిపించలేదు. 

21 
వెంకటెన్వ

ర విశ్వ విదా నిలయమ
ు 

1046 లే 9 (పకాశంగారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు, తిరు 

పతి దేవస్థానం సాయంతో తిరుపతిలో విశ్వవిద్యాలయం 

స్థాపించడానికి ఒక బిల్లు తయారు చేళారు. అప్పట్లో శె, కోటి రెడ్డి 

గౌరు దేవాదాయ, ధర్మాదాయ శాఖ మం|తిగా ఉండేవారు. తిరుపతి 

దేవస్థానం వారు 10 లక్షల మూలధనం ఇన్యడానికి అంగీకరించారు. 

కాని బిల్లు తయారయేసరికి, మంత్రివర్గం పతనమయే స్థితిలో ఉంది. 

శాసన ముసాయిదా, (పకాశంగారి మంత్రివర్గ ంమీద విశ్వాసరాహిత్య 

తీర్మానం వచ్చిన తర్వాత అందింది. 

1058 లో ముఖ్యమం త్రికాగా నే, (పకాశంగారే దాన్ని మళ్ళీ 
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ఫునరుద్దరించా రు. అస్బటి మంత్రివర్గంలోని ఏడుగురు మంతుల 

లోను నలుగురు రాయలసీమకు చెందినవారే. అందుచేత, వారు 

దీన్ని సంతోషంగా అంగీకరించారు. ఇక మిగిలినవారిరో విద్యాళాఖ 

మంత్రి సబ్లాభిరామారావుగారు ఒకరు. ఆయన రాజాజీ మంత్రివర్గంలో 

కూడా మం తీగా ఉండేవారు. అందుచేత, కొంత నిదానం అలవాటు 

చేసుకొ న్నవారు. 

ఆయన. అస్పటి కప్పుడే. రాధాకృష్ణన్ కమిటీ, కొత్త 

విశ్వవిద్యాలయాలను స్టాపించడానికి తొందరపడగూడదని చెసిన సిఫా 
రనునుు ఒక అభ్యంతరంగా చూపారు. 

నా వాదం ఇది; ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో అనరు తరగతు 

లలో, విజ్ఞాన శాఖలలో 11, [2 స్టలాలు (సీట్లు) తప్ప “హెచ్చుగా 

లేవు. హెచ్చు చేయమంటే, యూనివర్శిటీ అధికారులు ఒప్పుకోరు. 

పోనీ, రాయలసీమ (ప్రాంతంలో ఒక కాలేజీలో అనర్చు తరగతులు 

(పారంభించమం టే, వ్శ్వ విద్యాలయ కేంద్రంలో తప్పు, ఆనర్భు తర 

గతులు పెట్టడానికి వీలులేదన్నారు. అందుచెత__దక్షీణ, పళ్చిమ జిల్లా 

లలోనుంచి వచ్చే విద్యార్దులకు, అందులో ధనాభావంగల వివ్యార్తు 

లకు__ అవకాశాలు తక్కువ అనే విషయం గు ర్తించి తిరుపతిలో 

విశ్వవిద్యాలయం స్థాపించడమే మార్గ మనుకున్నాము. 

అయితే, లోగడ 10 లక్ష లిసామన్న తిరుపతి దేనస్థానం 

వారు, అస్పట్లో ఆరు లక్షలు మాత్రము ఇవ్వగల మన్నారు. నమ 

యినా విశ్వవిద్యాలయం న్రాపించక తీరదనుకున్నాము. ఇందుకొక 

నివేదిక తయారుచేయడానికి, “అంధ విశ్వవిద్యాలయంలో కళాశాల 
(పీన్సిపాలు అయిన కె. రంగధామరావుగారిని నియమించడం జరిగింది. 

విశ్వవిద్యాలయం వై స్ ఛాన్సలర్ వి. ఎస్, కృష్ణగారి సలహా సంప 

త్తితో, వారొక “నివేదిక సమర్చించారు. దానికి రెండుకోట్లు ఖర్చు 

చూపించారు. 

చెప్ప కేమి! ఈ ఖర్చుకు భయపడి అయినా ఈ క్రొ త విశ్వ 
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విద్యాలయాన్ని వదులుకుంటామని _పట్టాభిరామారావుగారు. సంతో 
షించారు. 

కాని డబ్బు విషయమై బాధపడనక్క-ర లేదనీ, రెండు, మూడేం 

డ్లలో ఈ 'రండుకోట్లు సంపాదించగలమనీ, రై ర్యంతో శాసన ముసా 

యెదా తయారుచేయించాలని కాబినెట్ లో తీర్మానించాము. 

ముసాయిదా సరిచూడడానికి వి. ఎస్. కృష్ణ, కె, రంగధామ 

రావుగారలతో నేనే కూచోవలసి వచ్చింది. విద్యాశాఖ మంత్రి అయినా, 

పట్టాథిరామారావుగారు- అది ఎలాగూ జరగని పని అని, నన్నే 

చూసుకోమని, కార్యభారం నాపైన వేశారు. 

తిరుపతిలో విశ్వవిద్యాలయ కేంద్రం పెట్టడంలో మా కొక 

(ప్రత్యేక ఆశ యముండేది. దక్షిణ ఆసియా దేశాలన్ని టిలో నుగల (పాచ్య 

కళాకేంద్రాలకు, ఇక్కడ స్థాపించబోయే విశ్వవిద్యాలయం మహో 

కేంద్రంగా ఉండే విధంగా దానిని ఏర్పాటు చేయాలని నిశ్చయించాము, 

కాని, నివేదిక తయారుచేసిన యిద్దరూ, ఆంధ విశ్వవిద్యా 

లయ శాసనాన్ని నమూనాగా తీసుకొని ముసాయిదా తయారుచేయడం 

నల్ల, పె (ప్రాచ్యకళా మహాకేంద్రపు ఏర్పాట్ల కు తగినంత అవకాశం 

లేకపోయింది. 

ఎలాగయితే నేమి, మొదటి ఆశయంలో మాతం సంస్కృత 

. సాహిత్యము __తత్చ్సంస్కృృతుల (ప్రబోధ విసారములని (వాయడం: 

జరిగింది, 

తిరుపతి దెవస్తానంవారు ఏపేటా (అప్పుడున్న కొద్దిపాటి రాణ 

డినిబట్టి బహుశః 10 న వంతు అయిఉంటుంది) 2 లక్షల గగ వేలు 

విశ్వవిద్యాలయానికి కేటాయింపు చేయవలసిందని యిందులో (వాశాము, 

తిరుపతి దేవస్థానం శాసనాన్ని ఆ విధంగా సవరించడానికికూడా యిందు. 

లోనే ఏర్పాటు జరిగింది. శాసనసభలో బిల్లు (ప్రవేశ పెట్టడానికి, విద్యా 

శాఖమం|తీ ఒప్పుకొన్నారు. 

వేసవికాలంలో, వా చ్లేరు విశ్వ విద్యాలయంలో శాసన సభ 

జరుగుతున్నప్పుడు, చల్ల ని సముద్రపుగాలి తగులుతూ ఉండగా, తిక్క 
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వరపువారి పరున ఉన్న సభామందిరం (మీటింగ్ హోలు) లో__క 
బిల్లు చర్చ, శాంతంగా జరిగింది. 12.ర్=గ4 న పట్టాఖిరామారావుగారు 

ఈ విలుసే శాసన సభలో (వవేళ పెట్టారు. 15_5_ 51 న, శానన సభ్యుల 
పరిశీలనా సంఘం (సెలక్టు కమిటీ) పరిశిలన నిమి తమి వెళ్ళింది, 
265-54 న, పరిశీలనా నివేదిక శాసన నభలో ప్రవేశ పెట్ట బడింది, 

ఈః విల్లులోం విశ్వవిద్యాలయానికి, రాష్ట్రగవర్నరు ఉద్యోగ 
రీత్యా “ఛాన్సలర్” గా ఉంటారని (వాయడం జరిగింది. కొన్ని విశ్వ 
విద్యాలయాలలో ఆ రాష్ట్రపు ముఖ్య న్యాయమూర్తి ఛాన్సలర్గా 
ఉండడం కూడా కద్దు, 

అనేక సందర్భాలలో - విశ్వవిద్యాలయ వ్యవహారములు, 

న్యాయస్థానాలలో వాదోపవాదాలకు వస్తువులుగా. _ పరిణమి స్తున్న 
కాలందో, అటువంటి వివాదాలలో వాదులు, (వతివాదులు ముఖ్యన్యాయ 
మూ ర్తి "పేరు లాగకుండా ఉండడంకోసమని, మేము గవర్నరు ఛాన్స 

లరుగా ఉం'పే బాగుంబుందనుకున్నాము, 

అయితే, (పతిపకులు మా భావాలకు (పతికూలభావం కలవారు 
కాబట్టి. ఉద్యోగాలు మొదలయిన విషయాలలో మంతుల సాన్ని 
ధ్యాన్నీ, పలుకుబడిన అనుసరించి గవర్నరులు మంత్రుల తాలూకు 
మనుషులనే (పోత్సహిస్తారనే సాధారణ జనాకర్షణీయ మైన వాదం లేవ 
దీసి 1.5.54 న ఆ శాననం 10 వ ఏధిలొో “గవర్నరు” అన్న ప పదా 

నికి బదులు, “ముఖ్య న్యాయమూర్తి, అనే పదం నవరణగా (పతి . 

వాదించి, నెగ్గారు. : 

ఆ సవరజణతోబాటు 1_68.54 న శాసనం ఆమోదవుయింది. 
నేను, బిల్లును రాష్ట్రపతి ఆమోదానికై “రిజర్వు. (రాష్ట్రపతి 

విచారణార్థము రక్షితము)) చేసినట్టు గవర్నరుగారి సంతకం అయిన 

వెంటనే, “ప్రత్యేకమైన ఉ త్రరంతో సహా__వేసవికాలపు సెలవులు 
పూ ర్రికావడానికి ముందుగా “రాష్ట్రపతి అనుమతి యిప్పించవలసిందని, 
శేంద హోమ్ మంత్రి తి కట్టూగారికి పంపించాను, 

ఆయన దగతినుంటీ వారం, పది రోజులదాకా ప్ర వార్రా రాలేదు. 
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విద్యాశాఖ మంత్రిగారిని, ఢిల్లీ వెళ్ళి సరిచేసుకొని అనుమతి 
తేవలసిందని చెప్పగా, ఆయన “ఇలాంటి బిల్లుకు కేంద్రం ఒప్పుకో 

దని నేను ఇదివరకే చెప్పాను. మీరు నామాట వినలేదు. ఆ బాధ 
ఏదో మీరే వెళ్ళివడండి,” అనా_రు. 

అప్పుడు కట్టూగా రికి బిల్లుకా ప మరొకటి చేర్చి, (వత్యేకంగా 

రొక ఉత్రరం వాసి, వారికి బిల్లు పరిశీలన చేయడానికి వ్యవధియిద్బి, 

ఫలానా రోజున వ్ స్తున్నానని తంతియిచ్చి, ఆ రోజుకు డిలీ ఎ వెళ్ళి, ఆ 

ఉదయము వారి నందర్శనానికి వెళ్ళాను, 

ఆయన (పత్యుత్తానముచేసి, తేసీరు వగయిరాలస్నీ ఆరగింపు 

చేయించి, నన్ను “ఏమెనా సనిమీద వచ్చారా?” అని అడిగారు. 

నాలుగు రోజుల క్రింద విశ్వవిద్యాలయ శాసనం కాది ఆయనకు 

. 'పంపినదీ, ఆ ఉదయం ఆయన సందర్శనానికి వస్తున్నట్లు త౦తియిచ్చి 

నదీ చెప్పగా, ఆయన ఆ తంతివా ర్తగాని, బిల్లుగాసీ అందలేదన్నారు. 

“మీ పెర్సనల్ అసి'స్టెంటును పిలిచి కనుక్కో వలసింది,” 

అని నేను ఆడిగినమీడట, ఆయన తన పెర్సనల్ అసి'సైంటును పిలిచి, 
నాపేరు ఆయనకు చెప్పి, నా దగ్గరినుంచి తమకేదై. నా త౦తివా ర్త 

బిల్లు వచ్చాయా అని (ప్రక్నించారు. ఆయన “వచ్చింిద దన్నాడు. 

నేను “ఎప్పుడు మీకు అందాయి? అని అడగగా, ఆయన 

“మూడురోజాలయింది," అన్నాడు. 

కటూగారూ, నేనూ ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకున్నాము. 
"ఆయన పర్సనల్ అసి సైంటును వెళ్ళమన్నారు. అంతకుమించి ఆ 

విషయం తమకెందుకు “చెప్పలేదన్నమాట నోటితో అడగలేదు సరి 
కదా కంటిచూపులతోనయినా నూచించలేదు! 

నేను మరొక్కసారి “ఇది కదా ఢిల్లీ పంథా! అనుకున్నాను. * 
ఈ ముచ్చట అయినతర్యాత, అయనకు ఆ బిల్లు వివరాలు 

* అంతకు ముందు సంవత్సరం, నె హూ గారికి (పకాళం 

గారు పంపిన తంతి వార విషయమే ఇలాగే జరిగిన సంఘటన 
— 0 మా | 

ఇదివరలో (వాశాను, 
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చెప్పాను. ఆయన నన్ను హుమయూన్ కనీర్ గారితో మాటాడవల 

సిందని చెప్పారు. J 

అప్పట్లో హుమయూన్ కవీర్గారు కేంద విద్యామంతి 

అయిన అజాద్ గారికి విద్యాశాఖలో కార్యదర్శిగా ఉండేవారు. 

కట్టూగారితో, “నేను, (పకాశంగారు అంతకుముందు అజాద్ 

గారితో ఈ విశ్వవిద్యాలయ విషయమై మాట్లాడినప్పుడు ఆయన 
అనుమతించారు. మ రిస్పుడాయన విదేశాలలో పర్యటిస్తున్నారు కదా! 

ఎలాగా?” అన్నాను. 

అందుకు, కట్టూగారు మళ్ళీ ఇలా అన్నారు; “అజాద్ గారి 

అనుమతి ఒక అనుమతి కాదయ్యా! కవీరుగారిని ఒకసారి చూడు.” 

కవీరుగారు 1080 ప్రాంతాలలో అంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో 

(బ్రాసెసరుగా పనిచేసివున్నారు. కాని, అప్పటికి ఆయనతో నాకు ప్రత్యే 

కంగా పరిచయం లేదు. అందుచేత, అప్పుడు మంత్రిగావున్న గిరి 

గారితో, “కలీరుని కలుసుకోవాలి. ఆయనకు నేను వస్తున్నానని ఒక 
మారు చెప్పండి,” అన్నాను, 

ఆయన “ోకనీరు మనకు బాగా తెలిసినవాడే. నేనే స్వయంగా 

తీసుకువెళతాను,” అని, నాతోబాటు కనీరుదగరికి వచ్చారు. 
కబీరు (బ్రహ్మాండంగా సంతోషించి, “డాక్షర్ భట్న గర్ గారు 

చాలా అభ్యంతరం చెప్తున్నారు. అవి పరిశీలిస్తున్నాను,” అన్నారు. 

నే నప్పుడు. (ప్రకాశంగారికీ భట్నగర్గారికీ ఈ బిల్లు. విష 
యంలో అంతకు వారంరోజుల క్రింద జరిగిన చర్చ నంగతి చెప్పాను. 

అనాలా లలా న. — 

+ అజాద్ గారి మరణానంతరం ఈయన రాజకీయ రంగం 
లోకి దిగారు. 1967 లో నాతోపాటు, పార మెంటులే నా 

(నాపులో నపాచరులుగా ఉంచేవారు, అయితే, ఆనాడు పశ్చిమ 

. బెంగాలులో కలిగిన రాజకీయపు నుడిగాలులతో (తోవలు తప్పి, 

తర్వాతే ఎవరూ అనుకోకుండా మరణించారు. ఈయన విద్యాం 

సుడు; అంగ్ల, బంగ్లా భాషలలో కవిత్వ రచన చేనీనవారు, 
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(పకాశంగారు, నేను. భట్నగర్ గారి యింటికి వెళ్ళి, ఈ బిల్లు | 

విషయం ఎ శ్రేసరికి, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం ఎందుకూ పనికిరాని 
దని, అనేక చిల్లర మల్ల ర దోషారోపణలు చేశారు. 

అపుడు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో ఆయన సూచించిన 

దోషాలు సవరిస్తాము కాని, మేము వచ్చింది (క్రొ త విశ్వవిద్యాలయ 
ఏిషయంగానని చెప్పాము, 

దానిమిద, ఆయన చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్పడం మొదలు పెట్టారు. 

విశ్వవిద్యాలయంలో సె సెన్సు లేబరేటరీలు ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేయాలో 

వరి ంచసాగారు. 

సె ఏశ విద్యాలయం సాపించడానికీ అనుమతి సేనే కదా కట్టడ 

ముల విషయం వస్తుందని "మే మన్నాము. కాని, ఆయన. కట్టడాల 

విషయమై నిశ్చయం కానిదే తాను విజ్ఞాన సలహాదారుగా ఉన్నంత 
కాలం అనుమతించడం ఎలాగని వాదించారు. 

అది అస్పుడప్పుడే చీకటిసడుతున్న సమయము. ఆయన 

ధోరణి ఆయనదే. కాని మాకు ఒక ధ్వనిమ్మాతం కనిపించింది* 
ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం వారు తన్ను గుర్తించలేదని ఆయన మనసులో 

ఒక బాధ వున్నట్లు గు ర్రించాము. 

* భట్నగర్ గారి సంభాషణలో మేము కని పెట్టిన ధ్వని, 

విశాఖపట్నం వచ్చినప్పుడు, అంథ విశ్వవిద్యాలయం వై స్ ఛాన్స 

లర్ కస సారికి తెలియజేశాను, ఢిల్లీలో జరిగిన ఒక కాన్న 

రెన్సులో "తాను కూడా అది గు ర్రించినట్లు చెప్పి, భట్నగర్ గారిని 

ఆంధ విశ్వవిద్యాలయంలో జక మాత స్నాతకోత్సవంలో కానూ 

"కేషన్ అ డెస్ ఈయవలనీందని పిలిస్తే వ్యవహారం చక్క వడ 

వచ్చ: న్నారు, ఆహ్వానించ గా నే, కృష్ణ గారు అనుకున్నట్టుగానే 

భట్నుగర్ గారు ద్భఫ్టి మార్పుకొ న్నారు, అయి తే, ఆం|ధ విళ్వ 

విద్యాలయంలో ఆ శాన్వాకేషన్ రోజున "పెద్ద వర్ష ౦ పడి ఆహ్వా 

నితు లందరూ, వేదిక పె ఉన్నవారితో సహా సక జీసీపోయారు. ఆ 

నాటి త్యం “న్యుమోనియా” వంటి జబ్బుగా మారి, చేళంలోగల 

పెద విజ్ఞాన శాస్త,వేత అయిన ఆయన అసువులు బాశారు, 
ఏ Ey యం 
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భట్నగర్ గారితో, ఆయన చెప్పినదంతా చేస్తామని చెప్పి వచ్చే 

శాము, 

ఇదంతా కవీరుగా రికి చెప్పి, నేను ఇంకా మరొకటి చేశాను. 

మన సంవిధానం (ప్రకారంగా విశ్వవిద్యాలయాల సంస్థాపన 

రాష్ట ప్రభుత్వాల హక్కు. కాగా, విశ్వవిద్యాలయాలలో జరీపించే 

వైజ్ఞానిక, సాంకేతిక పరిశోధనా విషయాలను, ఉన్నత విద్యల (వమా 

కాలను నిర్ణయించడం మాతం కేంద, (ప్రభుత్యం హక్కు అని, 

సంవిధానం వ షెడ్యూలు, యూనియన్ లిస్టులో గల 66న 

ఖండమూ, సైట్ లిస్టులో గల 11, 32 ఖండాలూ ఆయనకు చూపించి 

బోధపరచగా, “అవును. శాననం ఆమోదించే సందర్భంలో మా 

(పమేయమేమీ లేదు, ఒప్పుకున్నాను,” అన్నారు. 

దానిమీద నేను ఆయనకు. మైలు చూపిస్తూ, “ఇంత ఫైలు 

ఎందుకు పెంచారు” అని అడిగాను. 

ఆయన “ఫెలు నా కేబీల్మీదికి వచ్చింది. అందుచేత నేను 

(వా స్తున్నాను," అన్నారు. 

“అయితే అనుమతించడానికి మీ అభ్యంతరం లేదని వెంటనే 

(వాయండి,” * అన్నాను. 

ఆయన ఆ విధంగా [వాసుకోగా, హోమ్ సెక్రటరికి ఆ విషయం 

కొంత తెలియజేయమన్నాను. ఆయన వెంటనే ఆ పని చేశారు. 
తరువాత 'కట్టూగారి దగ్గరికి వెళ్ళితే, ఆయన సెక్రటరీని పిలిచి 

అడిగారు. ఆయన వచ్చి, లా డిపార్ట్ మెంట్ వారి అడ్డు ఇంకా ఉందని 

చెప్పారు. 

వారు చూపిన అడ్డు ఇది: “దెవస్థానం డబ్బు హిందూమతానికి 
సంబంధించని విద్యపై ఖర్చు పెట్టవచ్చునా?” దానిపై వారు ఆలో 

చిస్తున్నారట, 

“లా 'స్నెకటరీతో చర్చి ప్ర స, ఈ విషయంలో ఆయన గట్టగా 

పట్టు పట్టాడు, ఆయనతో నేను చెప్పినదాని సారాంశ మిది; స్ 

శాసనం (పకారం, ఇదివరకు అనేక సంవత్సరాలుగా అదే దేవస్థానం 
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వారు తమ డబ్బుతో న4పిస్తూన్న కాలేజీలను, విశ్వవిద్యాలయంగా 

వి స్సృతపరుస్తు సున్నాము. ఆ విషయం అందులో స్పుటంగా (వాయబడి 

వుంది. ఆ కాలేబీలలో, ఇతర కాలేజీలలో జరుగుతున్నట్టుగా నె విద్యా 

టోధన జరుగుతున్నది. 

విద్యార్థులకు అన్ని విషయాలూ టోధి స్తున్నారు. ఏ నిషేధమూ 

లేదు ఈ కాలేజీలమీద వ్యయం కాకూడదని ఏ భక్తుడూ అనలేదు. 
అడ్డు పెట్టలేదు. 

3 "సంవిధానం వచ్చి ఆ రెండ్ల యినా ఎవరూ వ్యాజ్యం వేయలేదు. 

అందుచేత, ఇస్పుడు పురిటిలో "మీరు అద్ధుపెట్టడం ఎందుకు? ఎవ 

రయినా అడ్డు పెట్టదల చుకుం'పే దాని మంచిచెడ్డలు అలోచించే బాధ్య 
తను సుప్రీంకోర్టుకు ఎందుకు వదలరు మీరు? అని నేను చెప్పిన్నా 

ఆయన తనకే న్యాయశాస్త్ర (ప్రా వీజ్యమున్నట్టు మాట్లాడసాగాడు. 

అప్పట్లొ కేంద న్యాయశాఖామం | cya కలకత్తా హాక్ కోర్టులో 

జడ్దిగా పనిచేసి, పదవీ విరముణ చేసిన చృక్రవ ర్హిగారు. 
ఆయనతో నే నీ విషయాలు చెపే ప్పసరికి, అవలీలగా (గహించ్చి 

కార్యదర్శి దగ్గర వున్న ఫైలు తాను తీసుకొని, ఆయనను పంపించేశారు. 

ఆతరువాత ఆయనా నేను ఒక కారులో బయలుదేరాము. 
దారిలో చక్రవర్తి రి గారు, “న్యాయశాఖకు కార్యదర్శులై. నవాళ్లు ఒకప్పుడు 

న్యాయవాదులే అయినా, నచివాలయంలోకి వచ్చి, కొంతకాలం ఉండే 

సరికి పాలకవర్గ మన _సత్వంలోకి పడిపోతారు,” అంటూ కారులోనే 
ఆ పై లుమీద, “ “అనుమతి ఈయవిచ్చని [వా సెశారు. 

ఈ రెండు గండాలు దాటిన తరువాత, ఏడుకొండల వేంక 
శుశ్వరుని "పేరిట స్థాపించిన విశ్వవిద్యాలయ శిశువు దినదిన (ప్రవర 

మానమై, నేడు అగశేణి విశ్వవిద్యాలయాలలో ఒరటిగా విరాజిల్లు 

తూంది. 

(పకాశం మం|తివర్గం చేసిన ఇతర సౌకర్యములు 

మంత్రివర్గం అధికారం స్వీకరించిన కొద్ది నెలలలోనే, నేత 

మగ్గాలపై వేసిన పన్ను, రెండెడ్డ బండ్ల వై పై వేసిన పన్ను రద్దు చేశాము. 
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ఆ తర్వాత రానున్న ఫసలీనుంచి అమలులోకి వచ్చేట 

యలకన్న తక్కువ భూమిసి స్తు చెల్లి ంచేవారి సిస్తు రద్దు చేశాము, 

అంధ్రా యూనివగ్శటీక్కి వారు (ప శ్యేకంగా కోరకుండానే ఏపేటా 
ఇవ్వవలసిన (గ్రాంటు అస్సబికున్న దానికన్న లక్షిరూపాయబు పెంచాము, 

8 గ్ 
4 గ్ర 1 cl 

కర్నూలులో ఆంధ్ర ప్రభుత్యం రాజ్యంచే సున్న కాలంలో. 
కేంద ప్రభుత్యం ఇ స్తున్న ఉత్పాదన సుంకాల వంతూ, ఆఅభాగే అదా 

యప పన్ను (ఎసెట్ డ్యూట) లో వంతూ, సంస త్తి శుల్క౦లో 

ఇచ్చే భాగంతో కలిపి మొ త్తం రాబడి ఇరవై కోట ఏ కన్నా తక్కువగా 

ఉం డేది. 

విదేశాలనుంచి బుకాల(పవాహం అప్పటికి 3 పెల్లుబికి రావడం 

(ప్రారంభించలేదు. భూమి సిస్తుకూడా అస్పుడు శ్ కోట్ల కన్నా తక్కు 

నగా వుండేది, ఇటువంటి పరిస్థితులలో పెద్ద పెద్ద మొత్తాలు అవసర 
మయ్యే పెద్ద (పాడె కెక్టులు ప్రారంభించడానికీ అవకాశం. తక్కువగా 
వుండేది. 

చెన్నరాష్ట్రంవారు_ గోదావరి, కృష్లా, పెన్నారు (ప్రాజెక్టులు 

కట్టడానికి ఉమ్మడిరాష్ర్రంవారు చేసిన బుణం మొ త్రం, ఆ ప్రాజేకుల 

వల్ల వచ్చిన డబ్బులోంచి చెల్లించక, ఆ బుణం మొత్తాలు ఆంధ్ర 
దేశం చెల్లి ంచవలపిన పబ్లిక్ డెట్ (లోక బుణ౦) గా "మాపించారు. 

ఆ ప్రాజెష్టలవల్ల వచ్చిన రాబడి. ఖర్చులు, వడ్డీలు పోను మిగులు 

90 కోట్ల “భాపాయలున్నా, అది మన రాస్టానికి 'ఆ స్పిక్రింద ఇవ్యము 

అని తీర్మానించారు. 

అందుచేత, రాష్ట్ర విభజన నాటికి మన రాష్ట్రానికి 99 కోట్ల 
పబ్లిక్ బుణం తగులుకుంది. 

ఇటువంటి ఆర్థిక స్థితిలో మనరాష్ట్రం ఆరంభమైంది. అయి 

నస్పటికీ, అందులోనుంచే సంవత్సరానికి 50 లక్షల రూపాయల 
చొప్పున కేటాయించి, క్షమ నివారణ నిధి పెంపుదలకు ఏర్పాటు 
“చేశాము, | 

దురదృష్షంకొదీ, (ప్రారంభించిన సంవత్సరంలోనే, విశాఖ లు (౧ 
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పట్నం, తూర్పు. సళ్చిమ గోదావరులు, నెల్లూరు, అనంతపురం జిల్లా 

లలో వరదలు వచ్చి అపార నష్షం కలగజేయడంవల్ల , అనుకో 

కుండానే అందుకు 4 కోట్ల 60 లక్షలకు పెగా అవారతరప్ప ఖర్చు 

వచ్చిపడింది, 

భూమిసంస్కరణ ఆలోచనలోకి వచ్చి, ఆ విషయమై 1954 

ఆగస్టులో డాక్టర్ లకో గారి అధ్యక్షతన ఒక లాండి రిఫార్మ్ కమిటీని 

నియమించడం జరిగింది. ఆయితే, ఇప్పుడు వున్న “సీలింగు అనే 

భావాలు, ఆనాడు విస్సుటంగా లేవు. కాని అందులో. కమతం 

(వపమాణం ఎంత ఉండాలి? (ప్రమాణానికి మించివున్న భూమిని ఏ 

విధంగా పంపకం చేయాలి? అన్న నూచనలుమ్మాతం (వాయబడి 

వున్నాయి. 

తుంగభద్రా నీటిపారుదల (ప్రాజెక్టు కింద, తొందరగా సాగు 

విస్తరణ చేయడానికి (ప్రభుత్వం చురుకై న ఏర్పాట్లు చేయడం ఆరం 
భించింది. ఇంతేకాక, ఆ ప్రాంతాలలోవున్న భూములలో ఎత్తుపల్లాలు 

తగ్గించి, సమతలంగా చేయించడానికిగూడా (ప్రభుత్వం యత్నించ 

నారంనించింది. 

మద్యనిషేధం ఉండవలెనా_ వద్దా? అనే (పశ్న ఆ రోజులలో 

సభ్యులను చాలా బాధించింది. ఇదివర కేదో సందర్భంలో, ఎస్పుడో 

ఒకప్పుడు మద్యనిషేన శాననం రద్దుచేయాలని చెస్పినవారి సంఖ్య 

శాసన సభలో హెచ్చుగా వుంది. అయికే, ప్రభుత్వవర్గంలో వున్న 

పారీ రీ అలో. కాంగైను పెద్ద పార్టి. వారికి శాసనం రద్దు చేయడంలో 

ఏకాభిప్రాయం లేదు. అందుచేత, ఏమి చేయడానికీ తోచని సందేహ. 

స్థితిలో 9 రొంఠి రామమూర్తి గారి అధ్యక్షతను- ఈ మద్యని షెధ శాసన 

పరిపాలన ఏ విధంగా చక్కదిద్దాలో సూచించడానికి, ఒక ఉప సంఘం 

ఏర్పాటయింది. 

“సంశయాత్మా వినశ్యతి!” చివరికి ఈ సంఘం నివేదికలో 

గల సిఫారనులు అమలు చేయలేదన్న కారణం చూ పెట్టి, (ప్రతిపక్షం 

వారు (ప్రభుత్వంపై న విశ్వాసరాహిత్య తీర్మానం తేవడము, ప్రభుత్వ 
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పక్షంలో వున్న నలుగురు ఎదురుతిరిగి ఆ తీర్మానానికి అనుకూలంగా 

వోటు చేయడము, తన్మూలంగా చకచక ముందుకు నడుస్తూన్న (ప్రకాశం 

(పభుత్వం పడిపోవడము _ చరిత్రాత్మక విషయాలు. అవన్నీ తర్వాత 

(వానాను. 

ఈ ఇబ్బందులకుతోడు, ఆంధ్రరాష్ట్రం - మొదటి సంచవర్ష 

(ప్రణాళిక సగం జరుగుతూండగా స్థాపించబడడంవల్ల, ఆంధ ప్రభుత్యం 

తన అభ్మిప్రాయాలనుబట్టి తయారుచేసుకొన్న ప్రణాళిక లేదు. ఉమ్మడి 

రాష్ట్రంలోంచి విడిపోయిన భాగాల జనాభాను బట్టి కల నాం విలన్ని 

విభజించడం జరిగింది. [కొ _త్తరాష్ట్రం కదా అనే కరుణచేత, కేటా 

యింపులకు అదనంగా, 9 కోట్ల 84 లక్షల రూపాయలు మతం 

ఇచ్చారు. 

ఆ రోజులలో ఆరంభదళలో వున్న సమాజ వికాన శేంద 

ఉద్యమాన్ని తొందరగా ఏ _సృతపరచడం జరిగింది. 

ఇంతేకాక, రెండవ సంచవర్ష (పకాళికకు అంచనా తయారు 

చేయడానికి (పభుత్వం చురుగా యత్నాలు జరిపింది. ఉద్యోగ అవ 

కాశాలు పెంచడానికి, వ్యవసాయ వి సృృతికి అవసర మైన సీటిపారుదల 

ప్రాజెక్టులను అభివృద్ధి చేయడానికి గట్టి ఆలోచనలు ఆరంభింస 

బడాయి. 

ల ఈ (పకాళికలను, (పజ్యాపణాళికలుగా మార్చడంకోసం 

(పభుత్వం (గామ (ప్రణాళికా సంఘాలను, పాింతీయ సృణాళికా 

సంఘాలను ఏర్పాటు చేసింది. హరిజన, గిరిజన సంక్షేమం కోనం పెద్ద 

యత్నాలు చేసింది, 

మహీళాభ్యుదయ ఉద్యమం విస్తృతం చేయడంకో నమనీ, 

నుహిళా ఉద్యమ సంక్షేమ ఉద్యోగిని ఫం ల్యేకంగా నియమించింది. 

ఖాది అభివృద్ది 

1946 లో, 'పృకాశంగారు ఉమ్మడిరాష్ట్ర లండు ఉన్న 

ప్పుడు తయారుచేసిన వాదీ స్కీములు ఆ మధ్యకాలంలో పూ 
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నశించలేదు. ఆయినా ఈ | స్కా ములు పెట్టిన స్టలాలలో, మిల్లుగుడ్డల 

వ్యాపారంకూడా జరుగుతూండడం వల్ల పీట ప్రాధాన్యం నశించీంది.” 

ప౦కాళంగారు - ఈ పత్యేక ఖద్దరు కెంద్భాలను ఏర్పాటు 

చేసిన సమయాలలో, మిల్లుబట్ట న౦చాలని "చేసిన ఏర్పాట్లను సమర్దిస్తూ 

గాంధీగారు ఇలా అన్నారు: “మరకదుళ్ళ - స్తకాళం గారు తిరస్క 

రించక తప్పదు. మిల్లుబట్టల నిషేధం తప్పదు. ఈ పని చే సేన, ఏదో 

కొం త్ర త్ర ఉద్యమం నడుస్తున్నట్లు సరిజలు గర హి ంచ గలరు, 0 

అయితే, తర్వాత వచ్చిన స౦భుత్వంవారు _ గొంధీజీ నమ 

ర్హించి ప్రకాళంగారు. నడిపించిన కార్యక౦మాన్ని, తాము “గాంధే 
ములు అయినప టికీ రద్దు చేశారు. అందుచేతనే ఈ ఖాదీ ఉద్యమం 

కుంటుపడింది. 

అందరూ థాదికట్టి, బట్టల విషయంలో ఆ గ్రామాలు స్వయం 

పోషకంగా పుండాలనే ఆశయం కాగితాలమీద మాత్రం రద్దు పరచ. 

కుండా వుంచారు. 

చవకగా రాట్నాలు, దూది మొదలె నవి వారికిచ్చేవారు. వారు 

వడికిన నూలు మొట్లమొదట పభుత్వంవాలే కొనుక్కుని, దాంతో 

బట్టలు నేయించి, ౨ బట్టలు గాంమస్టులకు అమ్మడానికి ఏర్పాటు చేశారు. 

ఆ పీ [మ్ముక్రింద విశాఖపట్నం, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలు కలిపి 

తుని కందం, గుంటూరుణిల్లాలో కొన్ని.[గామాలు కలిసి సంకనూతల 

పాడు కేంద్రం, ఇలాగే మరికొన్ని (గామాలు చేర్చి, ఎట్లిగొండవాలెం, 

కోయిలకుంట్ల కెం[దాలు _ మొత్తంపైన నాలుగు కేంద్రాలు నడు 

స్తూండేవి. 

ఆంధ్మపభుత్వం మళ్ళీ ఏర్పడడంవల్ల ఈ కేందాలలో 

చురుగ్గా ఖద్దరు ఉత్ప తి, (గాదమూలలో ఖద్దరు ధారణ తిరిగి హెచ్చాయి. 

నూలు వడికేవారికీ, నేసేవారికీ కూలీ కూడా కొంత సెంచడ 

మయింది. ఖద్దరు వి _స్పృతసర్చడంకోనమనిి, ఈ కేంద్రాలలో నే గాక, 

అనేక శేంద్రాలలో - రాట్నాలు, దూది చవక ధరలకు ఇవ్వడం 

జరిగింది. 
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మొ త్తం పెన__నూలు వడికే 28 వేలమంది, ఖద్దరు నేసే 

1,180 మంది, వీరతో సంబంధించిన దూది ఏకేవారు, బట్టలు తెలుపు 

చేసే చాకళ్ళు బటలపైన రంగులు అదె కళాకారులు లాభం పొందారు. 
ఎ ఈ 

అంధ సరిహద్దుల విషయము 

రాష్ట్రం ఎర్బాటు చేసినపుడు సరిహద్దులలో ఇంకా కొన్ని సర్దు 

బాట్లు చేయవలపి ఉంది. ఇంతేకాక, కేంద్రప్రభుత్వం ఫజలాలీ అనే 

న్యాయమూ ర్రి రి అధ్యక్షతన సెఫైంబరులో రాష్ట్ర పునర్విభజన సంఘాన్ని 

నియమించింది. ఆ సంఘంలో హృదయనాథ్ కుండా, ఫణిక్కర్ 

అనే మరి ఇద్దరుకూడా ఉండేవారు. 

వారు కర్నూలు వచ్చినప్పుడు, జఒరిన్సా ఆంధ. సరిహద్దుల 

విషయము; బళ్ళారి విషయము; చెన్నపట్నం, మైసూరు రాష్ట్రంలోని 

కోలారు విషయములు - వీటినిగూర్చి అం(ధ్రపభు త్వం అశేక వివ 

రాలతో విజ్ఞి పి దాఖలు చేసింది. (పకాశంగారు భాషారాష్టాంల చరిత 

యావత్తూ, "సమగ్రంగా ఆ సంఘ సభ్యులకు బోధసరిచారు, 

ఈ భాషారాష్టా) ల తత్వ చేమిటోగానీ, పెద్ద వ పద్ద మహనీయు 

లనుకూడా వక్రమారంలోకి దించేస్తాయి. 

మరొకప్పుడు, బళ్ళారి విషయమై మా అనే న్యాయమూ ర్రి రిని 

స్పెషల్ ఆఫీసరుగా నియమించి, ఆయన బళ్ళారి వెళ్ళే సమయంలో ౬ 

ప్రకాశ గారు గానీ, ఇతర ఆంధ్ర మంతుిలుగానీ బళ్లారికి వెళ్ల గూడ 

దసి నెహళాాగారు పార్ల నాపూర్వకభాషలో టిండ్న విధించారు: 

(ఫెంచి యానాములో (ప్రజారాజ్యం 

పోర్చుగీసువారు, గోవా ప్రాంతాలలో చెస్తున్న దురంతాలు, 

మార్గదర్శకంగా తీసుకొని ఫెంచివారుకూడా దక్షిణాదిన పుదుచ్చేరి 
లోను; ఆంధ్రలో తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు ఆనుకొనిఉన్న యానాము 

_ లోను _ స్వాతంతా్యాభిలాషులై న భారతీయులను పహింసించ హాగారు. 

శ  యానాము చాలా చిన్న భూభాగము. యానాము, గోదావరి 

౨. భూభాగంనుంచి ఓక కాలువ అంత ప్రిమాణంగల నదిచేత వేరు 
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చేయబడి ఉన్నది. రాకినాడనుంచి అక్కడికి దక్షిణంగా ఉన్న యానాం 

పోవడానికి గంట మోటారు సంయాణంకన్నా ఉండదు, 

అక్కడి పెంచి ఉద్యోగికి గవర్నరుహోదా ఉండేది, అక్క_డి 

పెంచినారు, యానాము భూభాగంలో ఉన్న సృజలను, పౌరహక్కులు 

లేకుండా అణిచివేసే సియత్న ౦లో, నదికి ఇవతలజఉన్న ఆంధ9రాష్ట్ర 

సజల పై నకూడా తుపాకులు కాల్చి గాయపరచసాగారు. 

ఆ | పజల సంరతణకోనం ఆంధ) స్రభుత్వం సాయుధ పోలీసు 

దళాన్ని సరిహద్దు రక్షణకు నియమించింది. 

రః విషయం ఎవరి మూలంగా తెలిసో నెహూగా రొక ఐ. సి 

ఎస్. ఉద్యోగిని పృత్యేకంగా. కర్నూలుకు పంపించారు. ఆయన 
పి కాళంగారితో, తనను నహకాగారు పంపడానికి కారణం మేము 

యానాముకు ఎదురుగుండా సాయుధ ఫోలీను దళం ఉందడమే నని 

తేల్చారు. 

అందువల్ల, అంతర్జాతీయ సమస్యలు. లేస్తాయి గనుక, మేము 

(సెంచివారితో స తగవూ తెచ్చుకో కూడదని ఆయన మాటగా 

చెప్పారు. 

ఆంధ్ర (పజలను _పెంచివారు తుపాకులతో కాలుస్తూంకే 

(ప్రజలకు ఆ ఇబ్బంది లేకుండా చేయడానికి. సాయుధ పోలీసును 

పంపాము కాని, ((పెంచివారితో తగవు తెచ్చుకొనే ఉర్హళం మాకు 
లేదని మాట ఇచ్చాము. 

ఆ సమయంలోనే (పెంచి పోలీసులు ఒ త్రీడీ హెచ్చు చేయడం 

మొదలుపెట్టారు, మేము రిజర్వు పోలీసు దళాన్ని బలపరిచి, వారి 

ఖర్చుల నిమి త్తం మరొక పదివేల రూపాయలు మంజూరు చేశాము, 

నేను.యానాముదాటి అవతలకు వెశ్ళేలాగు టూరు ప్రోగ్రాం 

వేసుకొని, యానాములో ఉన్న (పెంచి పెద్ద ఉద్యోగికి మర్యాద 

(ప్రకారంగా ఆ [పోగ్రాం (ప్రకరం యానాము దాటి వెళుతున్నానని 

ఉ త్తరం పంపించాను. ఆ (ప్రకారంగా, “నేను యానాము దాటుతున్న 

సమయానికి ముందుర్శాతే ఆ ఉద్యోగీ, ఆయనతో ఉన్న (ఫెంచి జాతికి 
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చెందిన పౌరులు యానాము వదిలి, సనురులో పుదుచ్చేరివై ప్ప వెళ్ళి 
పోయారట. 

నేను యానాము దాపీ నమయంలో అక్కవి ఐదారుగురు 
(పెంచి పోలీసులు గార్డ్ ఊఫ్ ఆనరు పంటిది ఇచ్చారు. నేను యానాము 

దాటి అవతల వెళ్ళి, అనల ప్రత్యేక మెన పనిలేక పోవడంవల్ల, అటు 
వైపున ఉన్న మన (గ్రామస్థులను కలుసుకొని, రెందు, మూడు 
గంటలలో తిరిగి వచ్చి, మన సాయుధ పోలినులకు ఉత్సాహవాక్యాలు 
కొన్ని చెప్పి, కాకినాడ వచ్చి ఓక మి(తునియింట స్నేహితుల 
నందరినీ చేరఢీసి వారికి ఒక కార్యక్రమం సూచించాను. 

ముందు కొంత నిళ్శబ్దమయిన (పచారంచేసి, యానాము మూడు 
వైపుల నుంచి ఒక వెయ్యిమంది చె ప్పున యానాము కాందిశ్లీకలు 
యానాములోకి పవేశించాలి. వారికి ఇబ్బంది లేకుండా మన సాయుధ 
పోరీనుడళం అవసర మైతే సాయపడ గలదని ఏర్పాటుచేసి కర్నూలు 
తిరిగి వచ్చేశాను. 

ఒక వారం రోజులలో నేను ఢిికి వెళ్ళ వలసి వచ్చింది. ఓక్ 

రోజు ఉదయం నేను (ప్రధాని నె హూగారిని చూడనసిలసి ఉన్నది. 

ఆ తెల్లవారుజామున మూడు గంటల వేళ కర్నూలు (ప్రభుత్య 
కార్యదర్శి నుంచి వె ర్లెస్ సండేశం వచ్చింది, 

పౌరులు వందలకొద్దిగా వెళ్ళి శాంతంగా యానాములో- ముని 
సిపల్ ఆఫీసు, మిగిలిన ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ఆ(క్రమించుకొన్నారనీ, 

అక్కడున్న (పెంచి పోలీసులు మాటవరనకు (పజలను అడ్డభావంతో 
పేల్చి; వెంటనే శరణు 'వేడుకున్నార నీ, అక్కడ ద్రజా ప్రభుత్వం స 

re 

* కాకినాడ వా వాస్తవ్యులు, పదవీ విరమణ చేసీన జిల్లా జడీ, 
Pat; 

నాకో స్యాయక కాశాలలో సహాధ్యాయి అయిన కస్తూరి సుబ! బె 
రావుగారిని అక్కడ శార్యకలా పాధికారములుగల పునవపాలక 
సంఘాధ్యత్షని( మేయర్ )గా ఎన్నుకొ న్నట్టు తర్వాతి వార 
వచ్చింది. 
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ఏర్పాటు చేయడానికి అప్పుడే సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయనీ ఆ నందే 
శంలో ఉంది. 

నేను అనుకొన్నట్టు పని 15 రోజులవరకు అక్కర లేకుండా, 
వారం రోజులలోనే (ప్రజలు సఫలికృతము చేస్తి భారత దేశంలో మిగిలి 

ఉన్న (పెంచి, పోర్చుగీ సువారి చేతులలో ఉన్న భూ భాగాలను పునరా 

కమణ చేసుకోడానికి మార్గ దర్శకు లయ్యాలని నేను . ఉప్పొంగి 

పోయాను, 

తెలవారేసరిక్కి షత్రికలలో_ చూపుడువేలు [పమాణంగల 
అక్షరాలతో. ప్రజలు యానాము ఆక్రమించుకున్నార నీ, (ఫెంచి (పభుత్వం 

వారు పారిపోయార నీ వార్తలు పడ్డాయి. 

నేను 10, 11 గంటల వేళప్పుడు న్నెహూగారిని చూడడానికి 
వెళ్ళాను. 

వెళ్ళగానే, యానాము అకిమణ ప్రసంగం వచ్చింది. “మీ 
(పభుత్వం ఇలాంటి పనులు చేస్తే, అనవసర మైన అంతర్జాతీయ 

సమస్యలు బయలుదేరితే ఎవరు బాధ్యత వహిసారు?” అని కొంచెం 

చీకాకు చూపించే ముఖంతో అన్నారు. * 

అది విని నేను, “ప్రభుత్య సిబ్బందిలో ఒక్కమనిషయినా 
అంతర్జాతీయ సరిహద్దు దాటి యానాములోకి వెళ్ళలేదు. యానాము 

కాందిశీకులు తమ పట్టణం తాము పృనరా(క్రమణ చేసుకొంటే మన 

మేలాగు అడ్డ గలము" అన్నాను. 

అయినా, ఆయన ఇలా అన్నారు: “వమైనాసరే, యానాం మీ 

రాష్ట్రంలో కలుపుకోకూడదు. (ఫెంచి తత్వం, పెంచి సంస్కృతి 
(Je) 

మనం రక్షించాలి,” 

* స్వాత యత్యం వచ్చి అప్పటికి 6 ఏండద్దయి నా, మన [ప్రజలు 

"జెబ్బలు తింటున్నా, పోర్చుగీసు, (ఫంచి (పభు తాల నుంచే 

భాగా Y స 'రాతీయ సమాస మన భూ ఖా లఎ మనము వీసుకుం జే అంతెర్హ స సలు 

సాయని ఫా “దీర నూ, తుడు |పగాని సన హూ గారు, వనసాయని వించే *ది క (పథ (శ 

మమ్మ Fer, 
ర 

టన? ను 

దామ. = hii 

వ నా నప న ద నన REE, 
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“సరే అలాగే కానివ్వండి” అని నేను వచ్చిన పనేదో సవ్యం 
గానే చేసుకున్నాను. స 

వర్నరు తి వేది 

(బ్రిటిష్ వ్య ఉద్ధృతంగా జరిగే రోజులలో తివెదిగారు 
ఐ. సి, ఎస్. పరీక్షలో ఉ రీర్లుడె, అందరు ఐ. సి. ఎస్. ఉద్యోగుల 

లాగే _ అసిసైంట్ కలెక్టరు, డివిజనల్ మేటి" ప్ర)టు మొదలై న చిల్లర 
ఉద్యోగాలతో ప్రారంభించి, సోపాన క్రమంగా వెళ్తూ, 1939 "లో 

ఆర౦భించిన (ప్రపంచ సంగ్రామ కాలంలో ఇండియా కేంద్రప్రభుత్వ 

కార్యదర్శి వర్షంవరకు పై మెట్లు ఎక్కాడు. 

స్వాతంత్రానంతరం, "ఎలాగో (పభుత్వం నద్భావాన్ని సంపా 
దించుకొన్నాడు,. ఆంధ్రరాష్ట్ర గవర్నరు కావడానికి ముందు పంజాబు 

గవర్నరుగా ఉండేవాడు. గవర్నరు పదవి రో ఉన్నా, కార్యదర్శి తత్వం 

ఆయనను వదిలి పెట్టలేదు. దానికితోడు, అధికార వాంఛాపరుడు కూడా. 

అందుచేత, పంజాబులో గవర్నరుగా ఉన్నప్పుడు మంత్రులకు 
ల న నన ల. 

* ఈ ఉదంతానికి పూర్వం పుదుచ్చేరిదగ్గర, నోచాదర, 

మన (పజలు వి చేశ (పభు త్య్వాలను వెళ్ళగొట్టడానికని సరిహద్దు 

(పాం తలలో సత్య్యగ హాలు మొదలు పెట్టారు. అప్పుడు అ 

_పభుత్వాల వారు మన దళ నాయకలను హింనీంచద మే కాకుండా, 

యుచే కుడ్ నేషన్స్ భదతా సమితికి, భారత (పభుత్వం తేమ 
రాజ్య భాగాలపె దాడి చే స్తున్నదని ఫిర్యాదులు చేశారు. అంగు 

చేత నే, యానాములా భారతీయ సత్య్యాగ గకాులు-గాక, యానాము 

కాందిశీక లే పఫునరా[కమణచే'సే ఏర్పా జరిగింది, 

యా నాము విషయ_మె (సంచి (పభుత్వం భ(|దతా 'సమి 

తికి ఫీర్యా బేమా వేయలేదు. చేని నట్టు వొ ర్తలు రాలేదు. కాని, 
"నేటికీ నె హుూగారి ఏర్పాటు క్రింద యా సాము ఆంధ భూభా 
గంలో చేర్చబడక, సంఘ కే తం (యూనియన్ బురిటరీ) గానే 
టాంది.. 
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మంత్రులకూమధ్య పరన్బర భేదాభిపాయాలు పెంచడంలో కొంత 
ముఖ్య పాత వహించాడు. ఆయన, ఆంధ్రరాష్ట్ర గవర్నరు కొగానే 

సంజాబు మంత్రి మితుడు ఒకాయన మాతో అన్నాడు: “ఈ త్రివేది 

అసాధ్యుడు. మంతులమధ్య సామరస్యం ఉండ నివ్వడు. మీరు 

జాగ తగా ఉండాలి సుమండీ! 

ఆయన అన్నది ముమ్మాటికీ నిజం అయింది. విభజన 

సంఘంలో కూచున్నపుడే, రోజుకు ఒకటి రెండు సర్యాయాలై నా 

చర్వితచర్యణంగా, తాను పంజాబురో గవర్నరుగా ఉండగా, మంత్రు 

అందరూ తన సలహాపై నే రౌర్యక లాపాలు నడిపేవారని మాకు 

చెప్పేవాడు. 

గవర్నరు అయిన తర్వాత, ఏదో విషయాలు చర్చించాలన్న 

నెపంపైన మం(తులను తన యింటికి ఆహ్వానించడంఎ, పరిపాలనా 

అనుభవంగల గవర్నరు ఉన్నప్పుడు, వారి సలహాపై నరము వడం 

మంత్రులకు మంచిదని సదే పదే చెప్పడం చేసేవా ఒక పెద్ద 

పుస్త సకంలో ఏయే మం(తికి ఏయే పాఠాలు లో ముందుగా 

విషయసూచిక (వాసుకొనేవాడు. ఆ (క్రమ (ప్రకారంగా మాట్లాడ సాగే 
వాడు. ఒక పదిహేను రోజులు అయ్యేసరికి (ప్రతి మం|తికీ త్రయనంజే 

గట్టి విముఖత ఏర్పడింది. 

అయన (పకాశంగారిని మాతం పిలవడానికి భయపడేవాడు. 

తాను చెపే ప్ప (ప్రకారం వినే తత్వం (పకాశ ౦గారికి లేదని ముందే 

తెలుసుకున్నాడు, 

అందుచేత, (పకాశంగారిపై (పతి 15 రోజులకు ఒకసారి. 

(పధానమం|త్రికి గవర్నరులు (వాసే రహస్యపు ఉ తరాలలో ఏవేవో 

(వ్రాసెవాడు.* 

ఈ ' స్వాతం _త్యానరతరంకూ డా గవర్నరులు, పూర్వం గవ 

ర్నర్ జనరల్ పేరిట (వాసే రహాస్యపు ఆ తేరాల లాగా తన 

పేరిట 15 రోజుల కొక ఊఉ తరం చొప్పున, రాజ్య పరిపాలనకు 
సంబంధించి (వా సేటట్టు “నె హూ గారు ఒక పద్దతి ఏర్పరిచారు. 
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(పకాశంగారికి, (ప్రధానిగారు (వ్రాసె ఉ తరాలు చదువుకొన్న 

ప్పుడు, మాకు _ గవర్నరుగారు వహించే పాత్ర అర్హ మెంది. ఆ తర్చాత 
ఆయన, (ప్రకాశంగారిని వదిలి పెట్టి, సంజీవ రెడ్డిగారిని చేరదీయడానికి 

యత్నించాడు. కాని ఆయనా ఒర్ కొరకరాని కొయ్య అని రెండు 

నెలలు అయ్యేసరికి ఆర్థం చేసుకున్నాడు. 

ఆయన మాకు తెలియకుండానే కార్యదర్శులను ఏవేవో రిపోర్టులు 

తయారుచేయవలసిందని & తరువులు సంపేవాడు. మాకు తెలియ 

కుండానే అటువంటి రిపోర్టులు కొన్ని సచివాలయంనుంచి గవర్నరుకు 

వెళ్ళాయి. దానిపై మేము సచివాలయం వారికి ఒక ఆదేశం ఇచ్చాము. 

గవర్నరుగారు ఏ విషయం అడిగినా, ఉన్న భోగట్లా అంతా వారు 

పంపించాలి. కాని ఆ పంపే భోగట్టాకానీ, నిచేషికగాని అందుకు 

సంబంధించిన శాఖ మంత్రి ముందు పెటి మరీ పంపాలని ఆదేశించాము. 

ఆ తర్వాత, గవర్నరు దగ్గరనుంచి, తన ధగ్గరకు వెళ్ళిన 

"ప్రై ళ్ళాకు సంబంధంలేని ని వేదికలు కోవాలనే డీ త్వ్వర్వులు దాలావరకు 

తగ్గిపోయాయి, 

ఇలా ఉంటుండగా, ఒక రోజున, విద్యాశాభామం(తి నన్ను 

ఇలా అకిగారు: “విశ్వవిద్యాలయం నామినేషన్ల విషయమై, నాకు 

తెలియకుండానే మీ “లా సెక్రటరీగారిని గవర్నరుకు హక్కులు గలవని 
నివేదిక [వాయమంజే, ఆయన అలాగే గవర్నరుకు హక్కు. ఉందని 

_ ఆధారాలు చూపిస్తూ నివేదిక పంపించారు. గవర్నరు ఈ విషయం 

రాజ్యపాలనక సంబంధించి ఏయే విషయాలలో రాహ్రైైల. మంత్రి 

మండలికి స్వాతం త్య ముందో, "వేటిలో ౫ కేంద పభుత్వం (వ మెయం 

కల్సించుకోచాలో _ మన సంవిధానంలో స్పుటంగా ఉన్నాయి. 

అందులోని 55, 856 అను చ్చేదాల (వపకారం గవర్నరులు అవ 

సరమెతే తప్ప కేంద (పభుత్వానిక్ డా _ర్రీరాలు (వాయవలనీన 

ఆగత్యం లేదు, అందుచేత, (పధాని రవాస స్య వు కూ తరాలు (వాయ 

డానికి చేసిన ఏర్పాటు సంవిధాన త త్వానికి విరదమని వేలే చెప్ప 
నక్క_ర లేదు. 9 
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నాతో మాట్లాడలేదు. మీ సెకటరీగారు నాతో చెప్పలేదు. మీకేమెనా 

చెప్పారా?” న 

“లా సెక్రటరీ నాకుకూడా ఆ విషయం చెప్పక పోవడంవల్ల, 

నేను ఆయనను పిలిది ఆ సంగతి అడగగా, ఆయన_ నివేదిక పంపించి 

నట్లు ఒప్పుకున్నాడు. 

అప్పుడు నేను ఇలా అన్నాను: “అయ్యా, కార్యదర్శిగారూ! 

మీరూ, గవర్నరుగారూ _ మాకు తెలియకుండా కార్యకలాపం ఇలా 

నడిపి స్టే, మన రాజ్యంలో గవర్నరుగారి దొకటి; మంత్రివర్గాని దొకటి, 
రెండు (స్రభుత్వాలు ఏర్పా టవుతాయి. ఒక రాజ్యంలో రెండు (సభు 

త్వాలు = సాగడం కుదురదుగదా, మన సంవిధానం (ప్రకారంగా! 

నేను చెప్పింది సరయిందని (గ్రహించి కార్యదర్శిగారు జరిగిన 

"దానికి మన్నించమన్నారు. 
అస్పుడు నేను. గవర్నరుగారు ఏ రిపోర్లు అడిగినా, రిపోర్టు 

(బాయవలపిన దే కౌని, అది నా ద్వారానే పంపించాలని ఆదేశం 

ఇచ్చాను. తర్వాత కార్యదర్శి పైలు నా ద్వారా పంపించినట్లు, 

గవర్నరుగారు చూసి, అప్పుడు నాతో ఈ విషయం చర్చిసానని 

ఆహ్వానించారు. 

నాతో తాను యూనివర్శిటీ ఛాన్సలర్ అవడంవల్ల, మంత్రి 

వరానికి తెలియకుండా ఆ పని చేసుకొనే హక్కు తనకు గలదని 

వోసీంచాడు. మంతి మండలి (ప్రన క్రిలేకుండా నివేదికలు (వ్రాయమని 
సచివాలయాన్ని తాను అడగవలసిన అగత్యం లేదు కదా! అన్నాను. 

ఇంతేకాక, యూనివర్శిటీ పరిపాలన విషయాలలో గవర్నరు చేసిన 

కార్యం ఏదైనా విశ్వవిద్యాలయ సభ్యులకు అసంతృ ప్రిగా ఉంచు, 

విశ్వవిద్యాలయం స్థాపించడం, నడిపించడం పూచీ (ప్రభుత్వానిది 

నప్పుడు, దానికి సంబంధించి గవర్నరు నామన్విిశనాలు (N0mi- 

nations) చేసినా వాటి పూవీ (ప్రభుత్వం భరించవలసి - ఉంటుంది 

గనుక, (ప్రజా (సభుత్వంలో “గవర్నరు అన్న పదం యొక్క 
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వినియోగం కాని నట్యూషనల్ గవర్నరు అనే ఉండాలని నా అధి 

(ప్రాయంగా చెప్పాను. 

దానికి ఆయన ___ బొంబాయిలో మంత్రివర్గ (పమెయం 

లేకుండా, గవర్నరు నామినేషన్లు చే చె స్తున్నాడని, " లా” సే క్రటరీ ఇచ్చిన 

నివేదికలో ఉన్నదని నారు చూపించాడు. దానికి నేను “ఈ రాష్ట్రం, 

మద్రాసు రాష్ట్రంలోంచి విభజన అయివచ్చింది. మద్రాసు రాష్ట్రంలో, 

లోగడ మీ స్టానంలో ఉన్నవారు, అనగా గవర్నరుగారు పెట్టిన సంప్ర 
దాయంకూడా చూడండి. యుద్ధసమయంలో “హోప్” అనే గవర్నరు 
ఉండేవాడు. నామినేషన్ల విషయమై, ఆయనకు స్వయంగా చేసుకొనే 
హక్కు ఉందా? లేక "మంత్రుల న్నట్ల యితే మంతుల సలహాపై న 

చేయాలా? అనే సమస్య చర్చిస్తూ, ఒక పెద్ద ఫైలు ఆయన దగ్గరికి 
వెళ్ళింది. ఆ నాటికి 'దేళానికి ఇంకా స్వాతంత్రం రాలేదు. (వస్త స్త 

సంవిధానం తయారు కాలేదు. అయినప్పటికీ ఆయన, “ఈ చర్చతో 

నాకు సంబంధం లేదు. మం(తులుంచే, మంత్రి చెప్పిన సలహాపై నే 

నేను నడచుకొంటాను, అని (వ్రాశాడు. అది మీరు చూడండి,” అని 

ఆ విషయం గవర్నరు దృష్టికి తెచ్చాను. 

ఇది.___గవర్నరు (పతివిషయంలోనూ తనకే అధికారం కావాలి 
అనే భావంలో ఉందేవాడనడానికి ఉదాహరణగా (వాళాను, 

ఆయన ఇంతకన్నా (సమాదకర మైన సని ఇంకోటి చేశాడు. 

హైకోర్టులో అదనంగా జడ్డిలను వేయవలసిన. అవనరం వచ్చింది. 

గవర్నరు _ జడ్డీ నియామకం సెలులో ముఖ్య న్యాయమూర్తి సూచిం, 

చిన పెరుగాని, “ముఖ్యమంత్రి “సూచించిన 'పేరుగాని, తనకు అంగి 

కారం కాకపోతే, తాను సూచించే పేరు వాయడం తప్ప, వేరే చర్చలు 

చేయడానికిగాని, తాను స్వయంగా వేరే ఫైలు (పారం భించడానికిగాని 

కార్య నిబంధనలు ఒప్పుకోవు, 

అయినప్పటికీ, ముఖ్యమం త్రికి తెలియకుండా, ఆ విషయమై, 

ఓక (ప్రత్యేక సె "పెలు ఆరంభించడమూ, సచివాలయంలో... అది, ముఖ్య 

మంత్రిగారికి వచ్చిన పై ఫె లుతో సంబంధంలేకుండా నడవడమూ జరిగింది. 
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ఇది సచివాలయంవారు. సరిగ్గా కనిశె పెట్టలేదు. ఒక రోజు అక 

రగు మధ్యాహ్నం 12 గంటల “వేళప్పుడు, రాష్ట్ర పభుత్వ సిఫా 

కేంద ప్రభుత్వానికి వెళ్ళడానికి ఇంక వ్యవధి వేదన, సచివాలయం 

నుంచి కాగితాలు (ప్రకాశంగారి దగ్గరికి నా దగరికి వచ్చేసరికి _ 

అందులో, ఈ వ్యవహారంలో గవర్నరుగారు అనవసరంగా (పమేయం 

కల్పించుకొని (వారంభించిన (ప్రత్యేక సె "పెలు బయటపడింది, 

తతణం (పకాశంగారు ముఖ్యకా ర్యదర్శిని పిలిపించి, “ఈ 

వ్యవహార ౦లో గవర్నరుగారికి, మనకు ఏమి పరిష్కారం. కాగలదు?” 

అని అడిగారు. 

అప్పటి రప్పుడే మంత్రివర్షం 'ర0డు భాగాలు అవుతున్న పరి 

స్థితి ఏర్పడుతూంది. దానికి తోడు. గవర్నరుగారు, ఈ (క్రొ త్త తంటా 

తీసుకొ శే స్తే ఏమి చేద్దాము అన్నారు (ప్రకాశంగారు. అయితే, ఈ ఫె లుకు 

సంబంధించినంత మటుకు మం(తులం నేను, (ప్రకాశంగారు ఇద్దర మే 

కావడంవల్ల, ఇది పరిష్కరించే మార్గం సులభమయింది, 

జ శ్ళమీద (వాత వ్రాసుకోవడంకన్నా, గవర్నరుగారి దగ్గరికి 

మీరు వెళ్ళి, ఈ 'పైలు అయనే ఉపసంహరించినట్టుగా చేయగలరు. 
చేయండి” అని ముఖ్య కార్యదర్శిగారికి సూచించాను. ముఖ్య కార్య 

దర్శిగారుకూడా కార్య నిబంధనలు దాగా తెలిసిన వ్యక్తి గనుక, ఆయన 

గవర్నరుగారి దగరికి వెళ్ళి విషయం టో ధపరిచాడు. 

దానిపై గవర్నరుగారు, ఆ సైలుమీద “ఈ విషయం ఇటు 
పైన నడవక్కర లేదు,” అని వాయడ మెకాక _ ముఖ్య నాయమూ రి, 
ముఖ్యమంత్రి నిర ంచిన పేర్లు తనకూ అంగీకారమె అని, నాటికి 

సంబంధించిన పెచమీద. (వాసి, సంతకం చేసేశారు, 

22 
విశ్వాసరాహిత్య తిర్మానము 
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(ప్రభుత్వంపై తాము తేగలిగిన విశ్వానరాహిత్య తీర్మాన వ్యామోహము 

బలీయమైనది. 

వరికి, 1954 అక్ కోబరు చివరలో రెండు విశ్వాస రాహిత్య 

తీర్మానాలు ప్రతిపాదిసామని నోటీసిచ్చారు. 

ఆ తీర్మానాలలో ఒకటి యిలా ఉన్నది: “ఈ (ప్రభుత్వంలో 

విధాన సభకు విశ్వాసం లేదు.” రెండవ తీర్మానం ఇలా ఉన్నది: 

“మద్య నిషధంగూర్చి, రామమూ రీ నంఘం చేసిన సిఫార్సులను 

అమలు జరపకపోవడ౦చేత, ఈ (ప్రభుత్వంలో విధాన సభకు విశ్వాసం 

లేదు 

ఇదివరకు ఒక సందర్భంలో, విధాన సభ చర్చలో ఏదైనా 
ఒక విషయం ఉన్నప్పుడు, ఆ విషయం ఆమోదింపబడడమో, తిర 

స్కరింపబడడ మో, వాయిదా వేయబడడ మో... ఈ మూడింట్లో ఏదో 
ఒకటి జరిగితేకాని, మరొక విషయం (ప్రతిపాదించడానికీ సీలు లేదని 
(వ్రాశాను, 

చర్చించే విషయానికి సంబంధించిన మరేదై నా అది దానికి 

సవరణగా చర్చకు తేవచ్చును. కాని, (ప్రత్యేక విషయంగా నభ ముందుకు 
కేవడానీకి వీలులేదు. ఈ నిబంధనలు చాలా అనుభవంపై న ఐర్చాటు 

చేసినవి. 

ఆ రోజున, స్పీకరుగారు __ముంధు వెనుకగా నిర్ణయాలు చేసే 
వారన్న విషయం (పతిపక్షంవారు (గహించి, మీద చెప్పిన రెండు 

తీర్మానాలూ (ప్రతిపాదినా మని పట్టుబట్టారు. 

'ఠెండూ.__ఒకే పర్యాయం, ఒకదానికి రెండోది సవరణగా 
తప్ప, రెండు (ప్రత్యేక ప౦తిపాదనలుగా చేయకూడదన్న అభ్యంతరం 
నేను ఎంత గట్టిగా చెప్పినా, స్పీకరు మామూలు పద్దతిని, “ఏదో 

సంసార పక్షాన పోదాము, నోటింగు సమయంలో ఈ విషయం చూను 
కొందాదు లెండి” అని ర0డింటిమీద సి త్యేక తీర్మానాలుగౌ చర్చ 

_ చేసుకోవచ్చు అని తన నిర్ణయం తెలిపారు, 
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చ చాలాసేపు జరిగంది. పితిసక్షంవారు, పృభుత్వంపై న 

చేసే వినుర్శలు అలవా బెన పద్దతిల్ నోనే ఆరంభమయ్యాయి. వోటింగు 

సమయ ౦ వచ్చేసరికి మళ్ళీ పార చర్చ రెండు తీర్మానాలు పి త్యెరంగా 

చోటుకి పె ట్రాలని సంతిప&్షంవారు, ఆలాగు వీలులేదని నేనూ వాదించు 

కోవడంలో కాలం వృథా అయిపో యింది. 

“ఏ తీర్మానం ముందు వ్ నోటుకి పెట్టాలి?” అని స్పీకరుగారు 

నన్నడగగా. అద స౦తిపక్షం వారికే మేము వదిలి పెప్టైళా మని, 

సృభుత్వ పక్షాన నేను చెప్పాను. 

రెండు తీర్మానాలనూ పితిపాదించినవారు, పైన పెక్కొన్న 

వాటిలో యొదటి దానిని చోటుకి పెట్టాలని అడిగారు. 

అఆ మొదటి తీశ్మానం సూటిగా ఉంది అన్ని కారణాలు అందు 

లోనే లీనమై ఉన్నవి. 

వోట్లు అెక్కించగా (సభుక్వానికి 7 వోట్లు మెజారిటీ వచ్చింది. 

విశ్వానరాహిత్య తీర్మానం ఓటమి చెందింది. 

స్పీకరుగారు ఎజెండాలో ఉన్న తర్వాత అంశానికి వెళ్ళడమో, 

లేక నభ వాయిదా వేయడమో చేయవలసి ఉంది. (ప్రతిపక్షంవారు, 

స్పీకరు వై వె ఖరి తెలిసినవారు కాబట్టి రెండన తీర్మానం ది చోటుకు పెట్టాలని 

కేకలు చేశారు _ అది ఎ: తమాత్రం చెల్లదని మేము ప్రభుత్వ 

పక్షాన వాదించాము. ఓడిపోయినది . రండవ తీర్మానంకన్నా బల 

మైనది; దు విస్తారత కలది అన్నది న్యాయళా స్త్ర ప్రతిపాదిత మైన 

ఆ కారణమే వారికి  బలీయమని తోచిన యెడల _ వారు. 

మొదటిదానికి రెండవదానిలో ఉన్న మాటలు నవరణగా సతిపాదించి 

ఉండవలసింది కాని వారలా చేయలేదు. ఇంతేకాక, ఈ నమావేశం 

(సెషన్లో నే__ఈ కారణం చెప్పి, గవర్నరు సంబోధనోపన్యాసానికి 

చేసే కృతజ్ఞతా తీర్మానంలో, -“రామమూ ర్స్ కమిటీ సిభార్సులు అమలు 

పరచలేదు కనుక చింతి స్తున్నా' మన్నమాట చేర్చాలని వాడు సవరణ 

సూచించడము, అది ఓడిపోవడము కూడా జరిగినవి. 
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అందుచేత, ఈ రెండవ తీర్మానాన్ని పోటుకు ఎట డానికి వీలు 

లేదు అన్న అభ్యంతర ౦కూడా మరొక శాసన సభ్యలు సె సాతురోంగా 

చెప్పి వాదించారు. 

ఏ శాసన నభా చర్మితలోను లేని విషయం అప్పుడు జరిగింది. 

45 నిమిషాలు మా స్పీకరుగారు అక్కడ కూచునే ఆలోచించడం 

మొదలుపెట్టారు. ఈ లోపున ఎపరికి తోచింది వార్ రెండువై పులా 

మాట్లాడడం మొదలు పెట్టారు. 

ఈ అలస్యం అదను చూసుకొ ని ప్రతిపక్ష నాయకులు, మా 

పక్షంలో ఉన్న నలుగురు సభ్యులను ఒకరి రాక ఒకరిని చీడీలోకి 

తీసుకువెళ్ళి, చతురోపాయములని చెప్పిన వాటి "రెండు, మూడు 

ఉపాయాలను అవలంబిస్తూన్నట్టు మాలో కొందరు కని'పెటారు. కాని 

ఆ సరిసితులలో ఎవరూ ఏమీ చేయగలిగింది లేదు. 
@ 

కాంగ్రసు పార్టీలో ఉన్న ఒకరు లేచి, “మాకు (ప్రభుత్వంమీద 
ఏమీ కోపంలెదు. కొని, సంజీవ రెడ్డిగారి అహాంభావానికీ మా తిర 

సారం తెలియజేయడానికి విశ్వాస రాహిత్య తీర్మానానికి అనుకూలంగా 

తాను వోటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించాడు. * 

మరి ముగురు సభ్యులు, మొదటి తీర్మానానికి పభుత్వ పక్షాన 

వోటు చేసిన వారు, అయినా ఈ రెండవ తీర్మానానికి (ప్రతిపక్షానికి 

అనుకూలంగా వోటు చేశారు. 

ఏడు వోట్లతో మొదటి తీర్మానంలో గెల్చిన (పభుత్వం, ఈ 

"రెండవ తీర్మానంలో ఒక వోటుతో ఓటమి బండింది. 

? 

ఆంధ్రరాష్ట్ర (పథమ (ప్రభుత్వం పతనమైంది. 

(ప్రకాశ గారు. కొన్నాళ్ళ (క్రిందట, ఎస్పుడై నా ఓడవలసి వసే 

స్పీకరుగారి తప్పుడు రూలింగు నల్ల నే ఓడిపో శామని హాస్యధోరణిలో 

చెప్పిన జోస్యం నిజమైంది. 

(ప్రతిపక్షం వారి ముఖాలు వికసించాయి, అంతకన్న హెచ్చుగా 

* ఆ 18 నెలలలోను, ఆయన నలుగురూ విశేలాగు మాట్లా 

పంది అడే పథమం అనుకంటాను. 
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గవర్నరు (తివేదిగారి ముఖం వికసించిందని వెంటనే చూసినవారు 

చెప్పారు. 

(పతిపముల బలంవల్ల కాశపోయిన్నా. నలుగురు స్వపక్షీయుల 

దొంగపోటునల్ల, అనుకోడానికి వీలులేని క్షణంలో, (ప్రభుత్వం పతన 

మయింది. 

శః సంఘటన జరిగిన తర్వాత, మంతిమండలి (పకాశంగారి 

యింట్లా సమావేశ మయింది. ఆ సమావేశంలో తీర్మాన పూర్వకంగా 

గవర్నరు గారికి ఒక లేఖ (వాశాము: “ఈ రోజున, శాసన సభలో. 

మా (ప్రభుత్వం పైని, విశ్వాస రాహిత్య తీర్మానం ఒకటి ఆమోదింప 

బడింది. అందుచేత, ఇందుమూలంగా వెంటనే మా ప్రభుత్యం రాజీ. 

నామా దాఖలు చె స్తున్నది. (ప్రస్తుతం శాసన నభలో వివిధ పార్టీల 

సంఖ్యాబలం బట చూ సే చ, (ప్రత్యామ్నాయ (ప్రభుత్వం ఏర్పడ గంగ 

పరిస్థితులు లేవు" అందుచేత, శానన నభ రద్దుచేసి, త్వరలో కొత్త 

ఎన్నికలు జరిసించవలసిందని మా సలహా” మా రాజీనామా, మా 

సలహా అంగీకరించవలసిందని మా కోరిక. 

(పకాశంగారు ఈ ఉ త్రరంమీద సంతకం పెట్టి, సంజీవరెడ్డి 

గారి చేతికిచ్చి, ఆయనను స్వయంగా వెళ్ళి గవర్నరుకు అందజేయమని 
కోరారు. ఆయన వెంటనే గవర్నరు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ లేఖ అంద 

జేశారు. విశ్వాస రాహిత్య తీర్మానం రెండుగంటల తర్వాత పాసయి 
నట్లు జ్ఞాపకము. మా రాజీనామా 5 గంటల లోపునే పంపించేళాము, 

నేను ఇంటికి వెళ్ళేసరికి, మాకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నవారిలో 

కొందరు వచ్చి, “ఎవరూ అనుకోని దుష్ఫలితం (ప్రా పించింది. మీరు 

రాజీనామా ఉపసంహరించవలసింది. మేము, మీ (ప్రభుత్వాన్ని బల 

పరునా” మని చెప్పారు. 

కానీ, వారి అభిమానానికి కృతజ్ఞత తెల్సి, “ఉపసంహరించే. 

లక్షణం మంత్రివర్గంలో ఎవరికీ లేదు. _దేకాశంగారిక అసలే అటువంటి . 

భావం ఉండదు. మీరు మాకు నచ్చజెశే పె (ప్రయత్నం _ మానుకోండి, 3 

అన్నాను. 



అందుచేత, ఈ రెండవ తీర్మానాన్ని పోటుకు ఎట డానికి వీలు 

లేదు అన్న అభ్యంతర ౦కూడా మరొక శాసన సభ్యలు సె సాతురోంగా 

చెప్పి వాదించారు. 

ఏ శాసన నభా చర్మితలోను లేని విషయం అప్పుడు జరిగింది. 

45 నిమిషాలు మా స్పీకరుగారు అక్కడ కూచునే ఆలోచించడం 

మొదలుపెట్టారు. ఈ లోపున ఎపరికి తోచింది వార్ రెండువై పులా 

మాట్లాడడం మొదలు పెట్టారు. 

ఈ అలస్యం అదను చూసుకొ ని ప్రతిపక్ష నాయకులు, మా 

పక్షంలో ఉన్న నలుగురు సభ్యులను ఒకరి రాక ఒకరిని చీడీలోకి 

తీసుకువెళ్ళి, చతురోపాయములని చెప్పిన వాటి "రెండు, మూడు 

ఉపాయాలను అవలంబిస్తూన్నట్టు మాలో కొందరు కని'పెటారు. కాని 

ఆ సరిసితులలో ఎవరూ ఏమీ చేయగలిగింది లేదు. 
@ 

కాంగ్రసు పార్టీలో ఉన్న ఒకరు లేచి, “మాకు (ప్రభుత్వంమీద 
ఏమీ కోపంలెదు. కొని, సంజీవ రెడ్డిగారి అహాంభావానికీ మా తిర 

సారం తెలియజేయడానికి విశ్వాస రాహిత్య తీర్మానానికి అనుకూలంగా 

తాను వోటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించాడు. * 

మరి ముగురు సభ్యులు, మొదటి తీర్మానానికి పభుత్వ పక్షాన 

వోటు చేసిన వారు, అయినా ఈ రెండవ తీర్మానానికి (ప్రతిపక్షానికి 

అనుకూలంగా వోటు చేశారు. 

ఏడు వోట్లతో మొదటి తీర్మానంలో గెల్చిన (పభుత్వం, ఈ 

"రెండవ తీర్మానంలో ఒక వోటుతో ఓటమి బండింది. 

? 

ఆంధ్రరాష్ట్ర (పథమ (ప్రభుత్వం పతనమైంది. 

(ప్రకాశ గారు. కొన్నాళ్ళ (క్రిందట, ఎస్పుడై నా ఓడవలసి వసే 

స్పీకరుగారి తప్పుడు రూలింగు నల్ల నే ఓడిపో శామని హాస్యధోరణిలో 

చెప్పిన జోస్యం నిజమైంది. 

(ప్రతిపక్షం వారి ముఖాలు వికసించాయి, అంతకన్న హెచ్చుగా 

* ఆ 18 నెలలలోను, ఆయన నలుగురూ విశేలాగు మాట్లా 

పంది అడే పథమం అనుకంటాను. 
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కాంగైసుపార్తీ అంగీకరి స్తే భవిష్యత్తు ఉంటుంది. లేకపోతే, “ఎవరికి 

వారే యమునా తీరే అన్నట్టు, అందరూ చీకాకు సడవలసిన అవస్థ 
వ స్తుంది.” 

నాకు తోచిన పె విషయాలు వారితో చెప్పగా, వారు వెంటనే 
అంగీకరించారు. పత్రికలు కూడా నుముఖతను చూపించాయి. అయినా 

రాష్ట్రపతి ఉద్దోషణ 6 నెలలు అమలు జరగడానికి ఏర్పాటు కావడం 

చేత, 4, 5 లల నరకు అన్నీ పార్తీలవారు తమ తమ ఎన్నికల 

సన్నాహోలు చేసుకొనే అవకాశం నచ్చింది ' 

ఎన్నికల కాలం వచ్చేసరికి, కాం(గసు పార్తీ వారు తమ యత్నం 

తాము చేసుకుంటూ ఉన్నారు. నేను చెప్పిన సూశ్రం- ఆ తేదీ నాటికి, 

రాష్ట్ర కాంగైసు సంస్థలో అధికారంలో ఉన్నవారు పాటించడానికి 

ఇషులుగా లేరు. అయితే, నురో (పక్కనుంచి (పకాశంగారిని కాం(గె 

నులో కలిసిపోవలసిందని, ఆయనమీద అభిమాన మున్నవారు వత్తిడి 

చేయడం మొదలు పెట్టారు. 

ఇలా ఉండగా, గుంటూరులో కాం గసుపార్టీ సమా వేశం 

జరిపారు. స౦వాప్యా సమా చేశాన్ని అదే సమయంలో గుంటూరులో 

ఏర్పాటు చేశాను. మా నమావేశం జరుగుతూండగా, కాంగను 

పార్టీ నారి అదేళ పరికా రం ముగ్గురు నలుగురు కాంగ్రేను సభ్యులు 

మా సమావేశ వేదికకు ఏదో సం దేశం ఇవ్వడానికి వస్తామని కబురు 

పెట్టారు. వారిని నేను ఆహ్వానించాను. 

ఆ వచ్చిన వారిలో ___శ్రీముతి అమ్మన్నరాజా, (శ్రీ మతి కడప 

రామసుబ్బమ్మగారు ఉన్నారు. వారు చెప్పిన సందేశ సారాంశం ఇది: 

“పజాపార్చీ వారు, కాంగెసువారు. కలిసి 10 నెలలు రాజ్యం నడి 

పించారు. హెద్చయిన భేదాభి పాయాలు ఇద్దరి మధ్యనూ కనిపించ 

లేదు (ప్రజాపార్తీ లో ఉన్నవారు 9) శాతం పూర్వ కాం(గేసువా దులే. 

కనుర మొ త్తంమీద, _పజాపార్చీ అంతా కొం; (గెసులో పునః (ప్రవే 

కించనలసింది.* క్ష 

లోగడ జరిగిన కొన్ని విష నూలవల్ల, (ప్రజాపార్టీలో ఎవరూ 



868 నా జీవిత యాత్ర 

కాం(గినులో కలియడానికి అప్పుడు అంగీకరించలేదు. అందుచేత, 
రాయబారులు వారి సభకు వెళ్ళిపోయారు, 

ఆ రాతి, (పకాశంగారిని చూడడానికి, ఆయన బసకు వెళ్ళిన 
పార్టీ సభ్యులు కొందరు, ఆయనను, “కాంగైనులో. కలిసిపోతున్నా 
రన్న వా ర్త వాస్తవమేనా” అని (ప్రశ్నించారు. ఆయన “చేరితే ఏం 
ప్రమాదమా?" అన మారుపశ్న వేశారు. 

ఆయన నన్ను, “ఏమి! కాం(గనులో చేరరూడదా | నువ్వ?” 
అని ఆడిగోరు, పార్టీలో ఎపరికీ ఇష్టం లేదని జవావీచ్చాను. “సరే, 

అలాగయితే మీరు అను కున్న శే చేనుకో ండి,”” అన్నారు ఆయన 
తర్వాత కొంత కొ లానిక్ ఆయన ఢి వెళ్ళడం తటస్థించింగి, 

అది డిసెంబరు నెల. ఆయన ఢిల్లి నుంచి నా కొక తంతి చాడ. 
అందులో *శనను కలుసుకోమని. నెహూిగారినుంచి ఆహ్వానం వే 
నువ్వు €ర స్కరించ టోకు సుమా!” అని ఉంది. 

మరి రెండుమూడు రోజుల్లో అలాగే నెహూంగారి నుంచి, 
ఆందులో [వాసిన తేదీకి వచ్చి, తనను కటకంలో కల సుకోవలసిందని 

ఆహ్మానం వచ్చింది. నేను ఆయన అన్న తేదీకి కటకం చేరుకున్నాను. 
మధ్యాహ్నం. నెహూ))గారు, నేను ఒకరి నొకరు పలకరించు 

కోవడం, గనర్నరుగారి బసలో జరిగింది. నెహూారిగారుు ' నన్ను 
మొదట బిలవంతరాయ్ మెహతా శక్రో మాట్లాడవలసిందినీ, రాత్రి 
భోజనానంతరం కలిసి కూర్చుందామనీ చెప్పి, మెహతాగారిని, నన్ను 

ఒక గదిలో కూచో పెట్టి వెళ్ళిపోయారు, 
'మెహతాగారు. చెప్పిందే చెప్పుతూ, రెండు గంటల సేపు, 

నన్ను కాంగెసులో చేరమని నునోకాళనం చేయసాగారు. కాని, అటు 
వంటిదానికి లొంగే లక్షణం నాలో లేదని ఆ రెండు గంటలత ర్వాత 

ఇయన (గ్రహించారు. 

* ఆయన ఆలిండియా కాంగెస్ క మిటీకి ఒక జనరల్ 

సెకటరీగా ఉండేవారు. తర్వాత, భాసా రాష్ట్రాలు. ఏర్పడిన 
పీదప సజరాత్ క ముఖ్యమం తి అయ్యారు. అలా ఉన్నప్పుడే 

పాకిస్తాన్ క, మనకు ఒక చిన్న యుదం (పారంభవుయింది. రాష్ట్రా 
థి థి లు 
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అవన్వుడు ఎన్నికల విషయమై చర్చ ఆకంభించగా, నేను. 
గతే ఎలగన్ _పణాళిక (మానిఫెస్టో 0 ఒకే సెలక్షన్ కమిటీ అన్న 

నా సూత్రాన్ని చెప్పగా, అయన తొందరగానే దానిలో ని బలం (గ్రహించి, 

అంగీకరించారు. 

రాతి భోజనానంతరం నెహజాగారు, బలవంతరాయ్ మెహతా 

గారు, నేను గవర్నరుగారి (డ్రాయింగ్ రూమునో కూచోడానికి 

వెళ్ళాము. 

ట్ కుర్చీపై ని రంగు రంగుల శాలువ వంటిది కనిపించగా, 

సహో గారు దానిలో రూచోటోయే రరిక్కి చటుక్కున క్రిందికి దిగజా 
రారు. ఆయన, ఆ రోజుల్లో బలంగా ఉన్నవారే గనుక, ఆ ప్రక్క 

నున్న మేము వెంటనే ఆయనకు సాయసడి నిలోబెట్టడంలో కష్ట 
మేమీ లేకపోయింది, అప్పుడు, బాగా ఉన్న సోఫామూసుకొని ఆయన 
కూచున్నారు. 

ఆయనకు. నన్ను పేరుపెట్టి పిలిచేటస్ప్సుడల్లా, నా పేరు చివర 
ఉను “థం” అన అక్షరాని బంగా, గటిగా ఉచరించడం పూర్గ్శపు 

లు నేనకాం[ను వదిలిన తర్వాత మేము తరచుగా కలుసు 

కోకపోయినా నన్ను ఆ విధంగా పిలవడాన్ని ఆయన మరిచిపోలేదు. 

పరు పెట్టి పిలిచి ఆయనే సంభాషణ (ప్రారంభించారు: “ “నీకేమో కౌం్యగ్ 

సుతో సనక పవేశం చేయడానికి మానసిక మైన అభ్యంత రాలున్నాయని 

బలవంకరాయ్ మెహతా అంటున్నాడు, అద్ ఎంతవరకు సరి అయిన 

అధి పాయం? 

దాని పె పై నేను,“'నునం కలుసుకున్నది,ఎన్నికల వ్యూహం పన్నడం 

కోసం కదా? షర్టీ విడిచి పెట్టి, మీ పార్టీలో చేరాలన్న ట్ల యితే. అది ఏదో 

సహజమైన, చారిత్రక ప్రవాహంలో" జరగవలసిన పని. కౌసి, ఎన్ని 

పరిపాల నాశార్య(కమ స | సందర్భంలో, ఆయన వెళుతున్న విమా 

నాన్ని పాకిస్థాన్ వొరు కూల్చివేశారు. ఆయన అసువులు వాశాడు, 

భారత దేశం తనుపమాన దేళభ కృ క రత్నాన్ని కోల్పోయింది. 
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కలకోసం పార్టీ మారడంవల్ల (పజలకు అంతకుముందు మావో ఉన్న 

విశ్వాసం తగ్గి కాడా సోవచ్చు. అందుచేత, కాం (గసులో కిలియడం 

అన్న చర్చ సడలి పెట్టి, ఎన్నికొ్లలో మనం చేయనలనిన రౌర్య క్రమం 

గూర్చి నిర్ణయానికి వ ర 
నియోజక వర్షాలు పంపకం చేసుకొంటే, ప్రజల" నె తికంగా హెచ్చు 

విశ్వాసం కలగడానికి ఆవకాశం లేను. అందుచేన, నేను బఏవంత 

రామ్ మహతాగరితో సూచించిన సూత్రం మీ పి నరినాను, ఏమే 

సార్తీలు ఈ 13 నెలలు అంధలో కిలీన రాజ్యం చేశా య్య అవని ఏక 

మెన ఎన్నిక (ప్రణాళికతో, ఏకమైన సె ఎర్ కమిటీ ఏర్పాటు చేనుకొని, 

(ప్రజల ముందుకు ఎక _గీవంగా వెళ్ళ నట్రయితే మనకు విజయం తప్పదు” 

అన్నాను. 

ముంచి, పడి పాలీ V0 ల మునం పరస్పరం 

డొ 

నా ఈ మాటలు విన్నతర్వాతు ఆయన సూక్మ్యుగావా గనుక, 

వెంటనే. అంగీకరించా నన్నమాట (ప్రత్యేకంగా ఆనక, “మీ కల 

యికలో (ప్రొఫెసర్ రంగాగారి పార్టీని కలిపితే వాగుంటుందా?” అని 

యథాలాపంగా అడిగారు, 

నేను వెంటనే, “ఆయన ఈ పార్టీ ణః గ రలియడం డేశానికీ, 

మన ఎన్నికలకూ కూడా చాలా మంచిది. ఆయనను తప్పసండా కలియ 

వలసిందని ఎలాగూ కోర దలుచుకొన్నాను,”” అన్నాను. 

దానిపై నహ9ిగారు “నేను త్వరలో ఇందో నేషియా (పాంతా 

లకు వెళ్ళిపోతున్నాను. నేను వెశ్ళేముందు, మీరుడిలీ వచ్చి కలునుకొం సె. 

లాల్ బహదూర్ శాస్త్రినీ మౌలానా సాహేబునీ, మమ్మల్ని కలిసి వేస్తాను. 

నీవు చెప్పినట్టు మిగిలిన కార్య కమం వారితో నడి ఎంచివచ్చును. నేను 

విదేళ పర్యటననుంది తిరిగి వచ్చేసరికి, కొంత కార్యక్రమం నాగ 

నివ్వండి,” అన్నారు. 

తర్వాత మాములుగా కరచాలనాలు మొదలై న వీడ్కోలు లాంఛ 
నాల అనంతరం, సగం రాత్రివేళ, ఎవరి (త్రోవన వారు వెళ్ళిపోయాము. 

తెల్లవార సరికి నెహూ గారికి, నాకు మధ్య జరిగిన ఏర్పాట్లు 
ఉం గ 
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పెద్ద అక్షరాలతో పషృతికలలో ప పడ్డాయి. చెన్నపట్నం స్మతికలలోనూ 
పడే ఉంటాయి. 

అప్పటికి, ఏలూరులో రాష్ట్ర కాం గెసు కమిటీవారు సమావేశం 
కావడానికి ఏర్పాటు జగిగింది. ఇక్కడ వీరు, “ఈ విశ్వనాథం ఎవరు? 
ఈయనతో, మాకు ఒడంబడిక ఏమిటి? పృత్రికలలోపడ్డ వార్తలు 
నమ్మడం ఎలా? మాకు స్వయంగా నెహళారి గారినుంచి కబురువ సే 

తస్ప, మా ఏర్పాట్లు మాచే” అని పతికలవారి ముందు చెప్పగా, 

మర్నాడు పత్రికలలో ఆ వార్తలన్నీ పడ్డాయి. 

పరిస్టితి చెడిపోకముందే, బలవంతరాయ్ మెహతౌాగారు___5ళా. 

వెంకటరావు (ప్రభృళులక కటకం ఎర్బాట్లు వివరించడానికి ఒక కాయ్యగెసు 

పెద్దను సంసడం జరిగింది, 

ఆ పైని కాంగసు పార్టీ వారు సజావుగా నాతో మాట్లాడి, 

మిగిలిన కొ రొర్యకంమం సాఫీగా జరపడానికి ఆంగీకరించారు. 

నే నీలోపునే ఆచార్య రంగాగారికి జరిగినదంతా చెప్పగా, భవి 
వ్యతి దృష్ట్యా, ఆయన ఈ కలయికలో భాగన్వామి కావడానికి వెంటనే 

అంగీకరించారు. _ 

సోషలిస్టు నాయకులైన పి.వి. జి. రాజుగారినికూడా ఈ కల 

యికలో చేరవలసిందని నేను ఆహ్వా ₹నించినాా ఆయన నిరాకరించారు. 

ఢిల్తీలో నెహూగారితో సమావేశము 

నెహూగారు చెస్పిన తేదీకి మేము ఢిల్తీ వెళ్లాము. అక్కడ, 

రంగాగారు కూడా హాజరయి ఉన్నారు. సమా వేశంలో లాల్బహదూర్ 
శాస్త్రిగారు కూడా కూచున్నారు. 

కర్నూలులో (పభుత్వం జరుగుతున్నప్పుడు కాంగైని పార్టీకి 

చెంది, విశ్వాసరావాత్య తీర్మానం. వోటింగులో (ప్రభుత్వానికి వ్యతి'ే 

కంగా వోటు చేసినవారిని తప్ప, మిగిలిన వారందరిలో ఎవరు చేరిరా. 

చేర్చుకోవచ్చునన్నారు నె, హూగారు. 

దానిపె రంగాగారు అటువంటి ఒక పేరు చెప్పారు. కాం(గెస్ 

పార్టికి చెంది, విశ్వాసరాహిత్య తీర్మానానికి వ్యతిరేకంగా చోటు చేసిన 
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ఒకరి పేరు చెప్పి, అవ్య కిని ఈ ఏర్పాటులోంచి తప్పించగూడ 

గూడదన్నారు. 

ఆ పేరు చెప్పేసరికి, న్నెహూ.గారు మండిపడి, “*ఆ....పేరు 

మీరు ఎ శ్రశండి” అని కోపంగా మరి మారుమాట చెప్పడానికి వీలు 

లేదన్నట్లు అన్నారు. 

నెహూగారు అంత కోపంగా ఏవ్య క గురించి అయినా 

అస్పుడు అన్నమాట మరే సందర్భంలోనూ నేను ఆయన నోటి నెంట 
వినలేదు. 

ఇది అయిన తర్వాత, న్యెహళాగారు మమ్మల్ని లాల్ బహదూర్ 

గారికి అప్పజెప్పారు. 

అప్పు డింకా పార్ల మెంటు జరుగుతున్న రోజులు, పార్త 

మెంటు భవనంలో గల శాప్రీగారి గదిలో మిగిలిన కార్య( కమం ఆరంభ 

. మయింది. మేని ఫెస్టో (ప్రణాళిక కో ఏయే అంశాలు చేర్చుకోవాలనే 

విషయంపై పది నిమిషాలు చర్చించాము అది నిశ్చయం కాగానే, 
మర్నాడు కలుసుకుందామని అప్పటికి విడిపోయాము. 

మర్నాడు శాస్త్రిగారి గదిలోకి నేను వెళ్ళేసరికి, ఆయన ఒక 
(ప్రణాళిక ముసాయిదా తయారుచేసి ఉన్నారు. అది దిర్హమెనది కాదు, 
మూడు పార్టీ లకు అంగీకార మైన భాషలో (వాసి ఉంది 

అయితే, ఈ మూడు పార్టీలకూ కలిపి ఆయన “నంయు క క్త 
కాం(గెను విధానమండలి పార్సీ, ” అని పేరు పెట్టారు. నేను ఆ శే 

వద్దన్నాను. మేము కాంగెసులో విలీనం కానప్పుడు" మా పార్టి నమ్యుణు, 

దానికి అంగీకరించరని నేను చెప్పాను, ఈ సమస్య చాలాసే సేప్ప తేల 

లేదు. శాస్త్రిగారు. ఒక మనిషి నిచ్చి, నూలానా అకాద్గారి గదికి 
పంపించారు. 

ఆజాద్ గారితో నాకు చను వెక్కువ లేకున్నా నన్ను, ఆయన- 
_ 1026 నుంచి ఆలిండియా కాం(గస్ కమిటీ సమావేశాలలోను, తర్వాత 
“48 లో (పకాశంగారి మంత్రివర్గ నిర్మాణ సంబంధమయిన తగాదా 
a లోను తరచుగా చూస్తూండడంవల్త, నా విషయం తెలిసినవారే. ఆయన 
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కొంత చనుపు తీసుకొని నాతో అన్నారు: “మ్ రెండు పార్టీలు. 

ఆంచే, (ప్రకా నాపార్తీ, కృషికార్ లోక్ పార్టీ కౌం|గాసు పార్టీకన్నా 

తక్కువ వ సంక్యాబలం కలవి. అందుచేత, “కాంగ్రెస్పార్టీ శేరు శాస్త్రి 

గారు ఉంచారు. మీతో కలియడంవల్ల “నంయు క్తి అన్నమాట 
చేర్చారు. మీ పార్షీల వ్య క్రిత్వం ఇందులో ఫో లేదు. కాం_గెను పార్టీ. 

మీ శాసన సభలలో ఉన్న పార్తీ అన్నిటికన్నా పెద్దని, దాని పేరే 

కుండా చేయడం మీ ఉదేశమా! ఈ సమయంలో అందరూ కొంత 
ఉదారంగా 7 వ్యవహరించాలి. 39 

, ఎల్. పి. (ప్రతినిధి ఈ పెరు విషయం అంతగా పట్టించుకో 

లేదు. ఆ  పరసిరలో మ వచ్చిన కలయిక శీర్ కోనం 

నా (ప్రతిపాదనవల్ల సాడు చేయడం మంచిదికాదని నా మనసులో 
ఉహించుకొని "నేను కూడా అంగీకరించాను. దీంతో మూడు పార్టీల 

కలయిక ఓరే ఎలక్షన్ మేని ఫెస్తో అన్న నా ఎన్నికల వ్యూహం-_ 

అంతవరకు జయ్యస్రద మైంది. ఇక మిగిలినవి అభ్యర్థులను ఎన్నుకొనే 
సంఘం ఏర్పాటు చేయడము; కూచుని కార్యక్రమం ఆరంభించడమూ. 

సెలక్షన్ సంఘము - కార్యక్రమము 

సెలక్షన్ సంఘంలో కౌం్యగెను తరఫున పార్టీ అధ్యతలయిని 

గోపాలరెడ్డిగారు, ప్రజాపార్టీ తరఫున నేను, కె, ఎల్. పి. తరపున 

రంగాగారు పంపిన. కందుల ఓబుల్ రెడ్డిగారు సభ్యులము. మా 

కార్యక్రమం జరుపుకోడానికి విజయవాడలో" బి, ఎస్. రాజుగారి భవ 

నాన్ని రంగస్థలంగా ఎన్నువన్నామ. 

ణి, ఏస్. రాజుగాచు సంసన్న గృహస్థు, కొషభాలి ఉత్ప త్తి త్రి 

పరిశ్రమ ఒగటి అప్పుడే స్తాపించి, అభివృద్ధి చెందుతూన్న వారు. 

తర్వాతి రోజులలో కార్మగెనులో చేరి, శాసన మండలికి ఉ ఫాధ్యకు డుగా 

కూడా కార్యభారం వహించిన (ప్రముఖులు. ఆయన తన భవనం 

మా సమావేశానికి. ఇవ్వడమేగాక, అక్కడి సమావేశానికి వచ్చిన 

మాలో చాలామందికి, ఆతిథ్యం కూడా ఇచ్చేవారు. 

మా ఉససంఘంలో మొదట ఒక తీర్మానం చేసుకున్నాము. 
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మాలో ఎవరు ఏ పేరు చెప్పినా ముగ్గురి అంగీ కారంపై ననే ఆ పేరు 

గల వ్యక్తినీ ఆభ్యర్డిగా నిర్ణయించాలి. ఏ పేరు విషయంలో నై నౌ 

మాలో భేవాభ్మిపాయాలు వస్తే దాని చషయం ఢి గ్రో లార్ 

బహదూర్ శాస్ర్రీగారి సముఖొన చర్చించాలనీ, అక్కు డా నిర్ణయం 

కౌకుం పే, ఆ విషయం శౌప్తుగారి తీర్పుకు వదిలి పెట్టాలని తీర్మానింపాము. 

1948, 49, 5) లలో ఏయే తెలుగు మంత్రులపై, (పకౌళం 

గారు...అధికార దుర్వినియోగం చేశారని ఆరోపించారో, వారిని అభ్య 

రులుగా ఉంచ రాదని నేను (పతిపాదించాను. 

“ ఆ సంబంధించిన ' మంతులు 1052 ఎన్నికలలో, ఆ ఆరో 

పణ లవల్ల ఓడిపోయి, మూడేండ్లకు శై పైగా శాసన సభ్యత్వం పోగొటు 

కన్నారు కనుక_ ఆ (పన క్తి తిరిగి ఇప్పుడు తేవడం కూడదని, కమిటీ 
సభ్యులేగాక్క ఇతర పెద్దలు నలుగురూ ఏక మె అనడంవల్ల నా [పతి 

పావన వీగిపోయింది. 

వారికి ఈ ఎన్నికలలో (ప్రయోగించిన కొ త్ర వ్యూహం, దాని 

పలుకుబడీ ఉపయోగపడి, వారందరూ జయంపొందడమేగాక, యధా 

తధంగా పెద్ద పెద్ద పదవ్వలు పొందగలిగారు, 

జిల్లావారీగా తిసుకొని మెము 60, 70 శాతం అభ్యర్థులను బెజ 
వాడలోనే నిర్ణ యించగలిగాము. వివాదాస్పదమైన అభ్యర్దుల విషయం 

నిర్ణయించడానికి అనుకున్నట్టుగానే ఢిల్లీ వెళ్ళాము, అద్ విసరీత మైన 

చలికాలము. ఢిల్లీ లో శాస్త్రిగారి భవనంలో పగల కొంత సేపు, రాతి 
కొంత సేప్ప చర్చలు జరిపాము, 

అక్కడ చర్చలు జరుగుతుండగా, కాఎగెను పక్షం పేర్లు 
రెండు విధాలుగా ఉన్నట్టుగా మాకు కనిపించాము. వారిలో కొందరు 
గోపాల రెడ్డిగారి పలుకుబడినల్ల , కొందరు సంజీవ రెడ్డిగారి పలుకుసడి. 

వల్ల ముందుకు (తోనుకు వ స్తున్నట్టు మాకు కనిపించింది. 
' రంగాగారి పార్టీ వారు తమ అభ్యర్దుల పేర్లను చెపుతున్న 

ప్పుడు, గోపాలరెడ్డిగారు తమ అభ్యర్థుల పేర్లను “చెప్పతున్నప్పుడు 
ఒకరి నొకరు హెచ్చుగా మద్దతు చేసుకుంటున్నట్టు పై పెకి కనిపించేది. 
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వివాదాస్పద మెన కొన్ని పేర్లు శాస్త్రిగారికి వదిలినప్పుడు, ఆయన 

(వ్రాతపూర్వకంగా తన తీర్చు చేసేవారు. అందులో చాలా తీర్పులు నా 

వాదాన్ని (త్రోసిపుచ్చేవిగానే ఉండేవి, 
ఎలాగయితేనేను 196 సీట్లకు (స్థలాలకు 167 నియోజక 

వర్గాలలో అభ్యర్షులను నియమించాము. ఈ 167 నియోజక నరాలలో, 

188 ఎక సభ్య స మోజక వర్షాలు. 

ఎన్నికల్లో, నావల్ల ప్రతిపాదింపబడ్డ ఎన్నికల వ్యూహం చాలా 

పనిచేసింది. 10% సీట్ల లోనూ, [47 యునై చెడి కాం గెస్ లెజి 

ఇదరి పార్తీకి సంప్రా ఫించినవి. పాత శానన సభలో దాదాపు 40 

సీట్ల దాకొ ఉన్న కమ్యూనిస్టు పార్టీకి, ఈ మారు 14 సీ్తే దక్కాయి, 

నేనుమాత్రం నా ఎన్నికలో ఓడిపోయానని ' ఇదివరలో నే 
(వాళాను, 

తొందరపడి మా మీద విశ్వాసరాహిత్య తీర్మానం తేకపోయి 

ఉంకే, ఇంకా (పతిపక్షంవారు తమ మాట జరిపించుకుంటూ ఉండ 

గలిగేవారు. (ప్రగతిపథాన పయనించే (ప్రకాశంగారి మంతివర్గం జరుగు 
తూండడానికి అవకాశం ఉండేది. ఆ విధంగా, ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా 

ఉన్న సమయంలోనే విశాలాంధ్ర ఏర్పాటయి, (పాంతీయఖండాలు 

లేనట్టి విశాలాం(ధ పరిపాలన సామరస్య సౌష్టవాలు కలిగిఉ౦ డేది, 

అయితే, జరగవలసిన చరితను ఎవరు మార్చగలరు? 

నాయకుని ఎన్నిక విషయము 

ఢిల్లీ లో ఉన్న కాం(గెసు అధిష్టాన వర్గం వారికి తమ బల 

వ త్రరమైన ప్రమేయం లేకుండా, పార్షీ శాసన సభ్యులు నాయకుని 

ఎన్నుకోవడం ఇష్టంలేదు. అందుచేత, లాల్ బహదూర్ శాస్త్రీ, కాం_గైను 

అధ్యతులు దేబర్ గారలు విజయవాడకు వచ్చారు. వారు. చర్చలు, సల 

హాలు వారితో వీరితో చేశారే కానీ, (ప్రకాశంగారితో ఏమీ చర్చించలేదు, 

(పజాపారీ నుంచి వచ్చిన సభ్యులమంతా రామ మోహనరాయ్ 
వి 

హాలులో సమావేశ మయ్యాము. మంచి ఎండపెేళ. (ప్రకాశంగారు 

ఆ హాలు దగరికి వచ్చి, లోపల ఉన్న నొకు కబురు చేశారు. 
ల) 
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నేను దిగి వచ్చేసరికి ఆయన. కారులో, తడి తువ్వాలు ఒకటి 
నె త్రిపెన వేసుకుని, దగ్గరగా ఉన్న ఒక పల్లటూరికీ వెళ్ళుతున్నట్టు 

చెప్పారు. 

ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మేమంతా ఉన్నప్పుడు ఒక తెలుగు 

మంత్రిపై, ఒక డెటన్యూ సంబంధంలో ఆయన చేసిన అధికార 
దుర్వినియోగం గూర్చి, (ప్రకాశంగారికి ఎఫిడఏట్ ([వాసిన విషయాలు 

సత్యమనే ప్రమాణ పూర్వకంగా ఆ (గ్రామంలో ఒకరు ఫిర్యాదు 

చేశారు. 

అయితే. అరేడేండ్ర క్రింద జరిగిన వ్యవహారం గనుక అస్పుడు 

ఆ విషయాలను గూర్చి దోషారోపణ చేసినవారు యిప్పుడు 

అవసర మైతే సమర్దిసారో లేదో నిర్జారించుకొ నేందుకు, ఆ మండు 

టెండలో, అగో 'వ్యవధిలేని ఆ రోహిన, అత 

బయలుదేరారు. 

89 సంవత్సరాల వయసులో ఆయన కున్న పట్టుదల, రాజ్యం 

పెద్దరికంలోకి రావలసినవారు, అధికార దుర్వినియోగం చేయనివారు 

కావాలనే దీక్ష అక్కడ ఉన్న మా కందరికీ అశ్చర్యం కలిగించాయి, 

ఆ ఎండలోనే తిరిగి వచ్చి, ఆయన తాము బసచేసిన పి, 

డబ్ల్యూ, డి వసతి గృహంలో నిద్రపోయారు. 
ఆ సమయంలో నేను అక్కడికి ఫర్లాంగు కన్న తక్కువ 

దూరంలో ఉన్న (పభుత్వ అతిథి గృ్భహోసికి "(సైట్ గెస్ట్ హల) 

దేదిరుగారిని, శాస్త్రిగారిని చూడ్డాని కని వెళ్ళాను. 

(పకాశంగారు బసచేసిన గదికి ప్రక్కగదిలో న తానూ బస 

చేసినా సంజీనరెడ్డిగారు, ఆయనతో ఆస్టే దో స్తేగా మాట్లాడుతున్నట్లు 

- కనిపించలేదు. సంజీవ రెడ్డిగారు తన మటుకు తాను, తానే నాయకుడుగా 
.. ఎన్నిక కావాలనే యత్నంలో ఉన్నట్టు కనిపించింది. 
సంస. కౌన్మి కౌం్యగిను పక్షంవాడు గనుక, ఆయన. దేబర్, శాస్త్రి 
a గారలతో మంచిగా ఉండడానికి యత్నించడం సహాజము, 
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నేను. దేబర్, శాశ్ర్రీగారలను చూడ్డానికి సైట్ గెస్ట్ హౌస్కి 

వెళ్ళగా, వారు ఈ విషయంరో నా అధభిపాయం తెలియజేయనలసిం 

దని కోరారు. 

అందుకు, (ప్రకాశంగారితో మీరు మాటాడినట్టు కనిపించదే, 

అన్నాను. 

“లేదు. ఇంకా మాట్లాడలేదు. ఆయన పెద్దవారయిపోయారు 

గదా!” అని, (ప్రకాశంగారిని (తోసిపారేశామని ధ్వనిం చెటట్లు వారు 

మాట్లాడారు. 

అప్పుడు నేను ఇలా చెప్పాను: “మీ మాట ఆశ్చర్యకరంగా 

ఉంది. ఈ విషయాలు మనం చర్చించడంకన్న మీ ఎవరి పలుకుబడీ 

అనవసరంగా ఏినియోగించ నక్కర లేకుండా- శాసన సభ్యులకే వారు 

యధేష్టంగా న్యవహరించుకొనె అవకాశం వదిలి వేయడం అత్యున్నత 

మైన పద్దతి.” 

దానికి వారు, “మీరు చెప్పినమాట . వాస్తవమే. కాని మా 

పార్టీ పెద్దది గనుక మేము ఎవరిదో ఒక పేరు మా సభ్యులకు సూచిం 

చాలి గదా!” అన్నారు. 

దాని కిలా జవా బిచ్చాను: “ఒక విశ్వాస రాహిత్య తీర్మానం 

నభలో ఆమోదింపబడినమీదట (ప్రకాశ ౦గారి (ప్రభుత్వం పతనమయింది. 

పతనానంతరం, ఈ ఎన్నికలలో (ప్రకాశంగారు,  సంజీవరెడ్డిగారు, . 

వారితో ఉన్నవారందరూ. నేను ఒక్కో తప్ప, తిరిగి ఎన్నికయ్యారు. 

నాయకత్వం సహజంగా (పకాశంగారికి సం(క్రమించాలి గదా! 

అందుకు వారు, “ఆయన చాలా పెద్దనారయి పోయారు” 

అన్నారు. నేను అందుకు ప్రత్యు త్రరంగా, “అయన పెద్దవార్రై తే, పని 

చేయడానికి ఆయనతోబాటు చిన్నవారంతా ఉన్నారు కదా! ఒక వేళ, 

ఆయన పేరు మీరు కాదనదలచుకొంతే, ఆయనతోపాపే ఉప ముఖ్య 

మంత్రిగా పని చేసిన సంజీవరెడ్డి గారున్నారు గదా! మీరు, నేను ఈ 

భాగం చర్చించే ముందు, (పకాళంగారితో మాట్లాడకుండా మీరు ఏమీ 

చేయడం మంచిది కాదు,” అన్నాను. | 
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నేను, దేబిరుగారు, శాస్త్రిగారు మాట్లాడుతున్న సమయంలో 

రంగాగారు మా మాటలు వింటున్నారో లేదో తెలియదు. ఆయన 

మరేదో ఆలోచిస్తూ కూచున్నట్టుగా, కొంచెం ఎడంగా ఉన్నారు. 

ఆయన, గోపాలరెడ్డి విషయం చెప్పడానికి వచ్చినట్లుగా నాకు తెలుసు. 

ఆ వసతి గృహంలో ఆతీథ్యపు ఏర్పాట్లు కూడా, గోపాల రెడ్డిగారి నాయ 

కత్వాన్ని బలవరచడానికి యత్ని స్తున్న వి. రామకృష్షగారే చేశారు. 

నేను అన్నదానిపై న దేబరుగారు నాతో, “పోనీ, (ప్రకాశం 

గారితో మీరు మాట్లాడిరండి,” అన్నారు. 

“మీరూ వస్తే బాగుంటుంది గదా” అని నేనంపే, “అక్కర 

లేదు. మీరు చెళితే "చాలును." అన్నారు. 

అఆయనతోను, శాప్రిగారితోను. “నేను (పకాశంగారితో మాట్లాడి 
వచ్చి, ఆయన చెప్పినది మీతో చెప్పే వరకు, మీరు ఏ పేరూ 

సూచించకుండా ఉండాలి నుమండి!” అంకే, దేబరుగారు “అలాగే, 

మీరు వచ్చేవరకు ఏ పేరూ పైకి చెప్పటోము,” అని అసందిగ్గంగా 
చెప్పారు. 

నేను రోడ్డు అవతల ఉన్న విశ్రాంతి భవనానికి (పకాశం 
గారికో మాట్లాడడానికి వెళ్ళాను. 

ఎండలో తిరిగి తిరిగి రావడంవల్ల, ఆయన నిద్రపోతున్నారు, 

ఆయనను లేపడానికి యత్నించాను. ఆయన లేవలేదు. (పక్క_గది 

లోకి వెళ్ళి, సంజీవరెడ్డి గారితో, “ోడేబర్గారు ఏదో ఆలోచనలో 

ఉన్నట్టుంది. మీరు మాత్రం మె తపడకండి,” అని ఆ ఒక్క ముక్క 

మాత్రం చెప్పి, తిరిగివచ్చి పృకాశంగారిని లేపాను. 

ఆయన మెల్లి గా కళ్ళు విప్పి, “మి జరుగుతున్నదయ్యా? అని 

నన్నడిగారు. ఆయనతో. నేను దేబర్గారితో మాట్లాడిన విషయం 
గురించి రెండు మూడు వాక్యాలు చెప్పేసరికి లాల్ బహద్దూర్ శాస్త్ర 

గారు గది గుమ్మందగ్గరికి వచ్చేశారు. నేను ఆయనను చూసి, “ఏమిటి 
_. శాస్త్రిగారూ! అప్పుడే 'మీరిక్క_డికి వచ్చేశా రేమిటి?” అని (పక్నించాను, 

“ఆయన, “దేబర్ జీ- గోపాల రెడ్డిగారి పెగ వెల్లడించారు” అన్నారు. 
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నేను, ఆక్చర్యంతో__“నేను, (ప్రకాశంగారితో మాట్లాడి, 

మీ దగ్గరికి తిరిగి వచ్చేవరకు ఏ పేరు సూచింపదోము అని మాట 

ఇచ్చారుగదా[” అని అడిగాను, 

శాస్త్రిగారు, “నిజమే! కాని, దేబర్జీ పేరు ప్రకటించేశారు,” అని 
చెప్పి, (ప్రకాశంగారి మంచం దగ్గరికి నడవ నారంభించేసరికి, దేబర్ 

గారుకూడా ఆ గదిలోకి వచ్చేశారు. "వీ రిద్దరూ రావడంచూస్తి ప్రకాశం 
గారు మంచంమీఏినుంచి లేవటోతూం పే, చేబర్గారు, “నేము గోపాల 

రెడ్డిగారిని నాయకుడుగా, మీ పార్టీ వారు ఎన్నుకోవాలని (పకటించేశాము. 

మీరు ఆయనకు మీ ఆశీర్వాదాలు. ఇవ్వాలి,” అని కొంత వినయంగానే 

అడిగారు. 

(పకాశంగారు కనుబొమలు కొంచెం పైకెత్తి, తమకు స్వాభా 

వికమైన మం(ద్రస్వరంలో, “మీరు గోపాలరెడ్డి గారి పేరు (ప్రకటిస్తే 
ఆయన ఎన్నికవుతాడు. నా ఆశీర్వాదాలు ఎందుకు?" అన్నారు. 

'దేబర్గారు గతుక్కుమన్నారు. నేను ఆయనను ఒక అడుగు 
అవతలికి తీసుకు వెళ్ళ, “నేను వచ్చేవరకు ఏ పేరు చెప్పకుండా ఆగు 

తామన్న మీరు ఎందుకింత తొందర పడ్డారు?” అని అడిగాను, 

ఆయన, “పకటి సే ఏం (పమాదం?ి అన్నారు, 

నేను, “పకాశంగారు ఎదురు తిరిగితే చాలా ఇబ్బందులు 

వనాయికడా[” అన్నాను. 

ఆయన, “అయితే, మీరు (ప్రకాశంగారిని కొంచెం సమాధాన 

పరచండి. మీరు ఢిల్లీ కి రండి. అన్ని సంగతులు సమ్మగంగా చర్చించు 

కుందాము,” అని నాతో అని, ప్రకాశంగారివై పు తిరిగి, “విశ్వనాథం 
గారు ఢిల్లీ వస్తారు. ఆయనతో అన్ని సంగతులు మాట్లాడుతాను. ఇప్ప 

టికి సెలవు ఇవ్వండి,” అనగానే__[పకాశంగారు ఏ మాటా అనక 

ముందే, “దండము ఆని చెప్పి గదిలోంచి వెళ్ళిపోయారు. 

శాస్ర్రిగారుకూడా “సెలవు” అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. 
దేబర్ గారు కోరినట్టు నేను డిలీ లీ వెళ్ళాను. ఇంతట్లో విజయ 

వాడలో, ఎవరి (ప్రోద్చలంవల్ల నో తెలయదుగాని, ప్రకాశంగారు అప్పు 

డున్న పరిస్థితుల ] పె ఒక (పకటన చేయబోతున్నారని పత్రికల లో పడింది. 

గా 57 
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నేను ఆ విషయం డేబర్ గారికి చెప్పి, (పకాళ౦గారికి ఒక తంతి 

వార్త ఇప్పించాను. దాని సారాంశమిది: “ఆంధ సరిస్టితులు "మె 

మంతా ఆలోచి స్తున్నాము మీకు తొందరపడి ఏ (ప్రకటనా చెయవద్దని 

మా కోరిక” 

(ప్రకాశంగా రుకూడా కొంత సమాధాన పరచుకొని, తామిచ్చిన 

(ప్రకటనలో, (పజలను శెచ్చగొనే వాక్యాలేవీ (వాయలేదు. కాని, 
అక్కడ ఢిల్లిలో దేబర్గారు, ళాస్త్రిగారు వారు ఇదివరలో అన్నమాట 

లలో ఏ విధమైన మార్చుకీ అంగీకరించే ధోరణిలో లేరు. 

గొపాలరెడిగారి ముఖ్యమం|త్రిత్యము 

నాయకుని ఎన్నుకునే దినం (పకటింపబడింది. నాడు కౌం(గను 

భవనం పరిసర ప్రాంకాలన్నీ ఒక పర్వదినపు రూపదర్శనం ఇచ్చినవి. 

(బ్రహ్మాండమైన ఎన్నికల విజయం తర్వాత శాసనసభ్యులు సమావేశం 
కావడం అదే మొదలు. 

దానికి రెండు రోజులుముందు సంజీవ రెడ్డిగారు ఢిల్లి వెళ్లారు. 

ఎన్నిక సమయానికి తిరిగివచ్చారు. ఆయన ఎన్నిక హోలులోకి (ప్రవేశం 
చక పూర్వ్యంనుంచి, ఆయనకోనం ఎదురుచూ స్తున్న నేను, ఆయనను 

ఎమర్కొొని, “మీరు గట్టిగా ఉండండి. మేమంతా ఉన్నాం గదా” 

అన్నాను. 

ఆయన చెవులు ఈ మాటబవిన్నా, కొళ్ళుమాత్రం పర 

ధ్యానంగా ఉన్నట్లు నిశృయమయింది. ఆయన తొందరగా సభామంది 

రంళొకి వెళ్ళిపోయారు. కార్యక్రమం (ప్రారంభించే నరికి, గోపాలరెడ్డి 

గారి పేరు వినబడేసరికే ఆయన అంగీకారం చూపించారు. ఆ పెన 

(ప్రకాశంగారు, నేను చేయనలసింది ఏమీ లేకుండా పోయింది. గోపాల 
రెడ్డిగారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. పూర్వంలాగునే సంజీవరెడ్డిగారు 
ఉపమ ఖ్యమం(తి అయ్యారు. 

కొన్ని నెలల తర్వాత సంజీవ రెడ్డిగారు విశాఖపట్నం రావడం 

జరిగింది. తంతి తపాలా శాఖకు సంబంధించిన ఏదో నూతన కార్య 
ఈమ ప్రారంభ సందర్భంలో ఆయన వచ్చారు. ఆ సభలో ఏదో 
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సందర్భం చూసుకొని, ఉపన్యాసంలో ఇలా అన్నారు: “నేను (ప్రకా 

శంగారు ముఖ్యముం(తిగా ఉండగా, ఉపముఖ్య మంత్రిగా ఉండేవాడిని. 

ఇప్పుడూ ఉపముఖ్యమంత్రిగా నే ఉన్నాను. ఇస్పటి మాటకేేమిలెండి. 

చే పై ప్రకాళంగారితో కలిసే మంత్రిపని చేయాలి. ఆ వేగం, ఆ కార్య 
దీక్ష, ఆ (ప్రజా నంశకేమపేమ___మరే ముఖ్యమం(తి పరిపాలనలోను 

కలుగవు ఆని నా మనస్సులో నిశ్చయమైంది!” 
ఆవేళ నిజంగా ఆయన మనసులో ఉన్నది ఉన్నటు చెప్పారు. 
ఒకక్షణం _పకాళంగారి పరిపాలనా రథం__(పేక్షకులకు, (కోత 

లకు కళ్ళకు కట్టనట్టు కనిపిం చింది, 

24 
వి శాంతి ఎరుగని రర్మపరునికి సుటిర్హ వి శాంతి 
క అప్పటికె ప్రకాశంగారు. వృద్దులెపోయారు. ఆయన 1954 లో 

బెంగుళూరు పై9వేటు హోస్పిటలులో 'కేటరాక్టు (కంటితిమిరం)కు 

సంబంధించిన శస్త్ర చికిత్స చేయించుకున్నారు. దృష్టి కొంచెం తగి 
నట్లుగా ఇతరులకు అనిపించేదిగాని, ఆయన కన్ను నిండా తెరవ 
కుండానే దూరంగా ఉన్నవారిని బాగా పోల్చుకోగలిగేవారు. ఇతరులు 
చెప్పింది అవగాహన చేనుకోవడంలో ఎటువంటి మాంద్యమూ ఉండేది 
కాదు. చదువుకోడానికి కాగితం కంటికి బాగా దగరగా పెటుకోవలపిన 
అవసరం మాతం వచ్చింది. అయినప్పటికీ, కోగీతంలో వీ బాగంలో 

ఏ విషయం ఉందో ఆయనకు బాగా జ్ఞాపకముండేది. 

ఒక రోజున కాబినెట్ మీటింగులో, న్నెహూగారి దగ్గరినుంచి 
వచ్చిన ఒక ఉత్తరం చదివి నినిపిద్దామనుకొన్నాము. మాతో. తాను 
స్వయంగా చదవలేనందుకు ఏమీ అనుకోవద్దని, పర్సనల్ అసి సైంటును 

పిలిచి చదవమన్నారు. 

ఆ చదవమనడంటో, మా కోరిళ (ప్రత్యేక విషయం చెబుదా 

మని ఆయన ఉద్దేశం. పెర్సనల్ అసి సైంటు ఆ కాగితం చదువుతూ, 
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ఆ విషయానికి రాలేదు. “నువ్వు ఇంతసేపూ మొదటి పెజీలోనే 
ఉన్నావు. నాకు కొవలసింది రెండవ పేజీలో చివర, ఒక (క త్త త్ర "పేరా 

(గాపు ఆరంభంలో ఉన్నది. అది చదువు,” అన్నారు. 
ఆయన కాగితాలు స్వయంగా చదువుకోలేరని ఆయనపై 

జవహర్లాల్ నెహ్రారాకారికి గవర్నరు “ఉత్తరాలు (వ్రాసిన రోజులవి, 
ఆ ఉదంతం జరిగి ఏడాది అయిపోయింది. 
పూర్వం రోజుకు రెండుగంటలు నడిచే (పకాశంగారు, ఇప్పుడు 

(ప్రొద్దున వేళ, సాయంకాలం వేళ పది నిమిషాల నడకతో. సంతృ ప్రి 

చెందవలసి వచ్చింది. 

అయినా హైదరాబాదు, విజయవాడ, చెన్నపట్నాల మధ్య పర్య 

టించడం, పాత మిత్రులను కలుసుకోవడానికి యత్నించడం ఆయన 
మానలేదు. 

అన్ని కార్యాలలో ను మనిషి సాయం కావలసిన రోజులు 

వచ్చాయి. కానీ అటువంటి పరిస్థితిలో నే, నేను ఢిల్లీలో ఉండగా, 

ఆయన. కొడుకూ అతని పిల్లలూ, ఉప్పులూరి వెంకటకృష్ణయ్యగారూ, 

మొదలై నవారితో కలిసి వచ్చారు. 
నేను ఎంత కోరినా మా యింటి దగ్గర బస చేయక, కొడుకు 

_వోద్బలంవల్ల, నాకు అనవసరంగా క్షం "కల్పించడం ఇష్టం లేదనే 

నెపంమీద, “ఇంపీరియల్” హోటలులో దిగారు. ఏ, 4 రోజులుండి, 

గోవిందవల్ల భ పంత్రి గాతో మాట్లాడి విజయవాడ తిరిగి వెళ్ళారు. 
ఆ ' రోజుల్లోనే ఉప్పుటూరీ. వెంకటకృష్ణయ్యగారు తాను కోర్టు 

వేలంలో కొనుక్కున్న స్వరాజ్య. ఆఫీసు భవనాలు అమ్మి, అందులో 

తాను ఖర్చు పెట్టిందిగాక అదనంగా వచ్చిన డబ్బు, (పకాశంగారి 
కొడుకు హనుమంతరావుకు అంతో, ఇంతో ఇనానని (వ్రాసిన కాగితం 

నాకు చూపించారు. నేను అది బాగానే. ఉన్నదని ఆయనను (పశం 
 సించాను. కాని తరువాత మాత్రం అలా జరిగినట్టు కోనిపించలేదు. 
Wan .. కాశంగారు. సహజంగానే, సభావేదికమీద మాట్లాడవలసి 

"వచ్చినప్పుడు, కొంత సేపటివరకు మాట్లాడ నారంభించక పోవడం 
న. 3 
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అందరికీ తెలిసిందే. అప్పుడు కూడా కొన్ని వాక్యాలు మాట్లాడిన 

తర్వాత, మధ్య మధ్య ఆగడం కూడా జరుగుతూండదేది. అయినప్పటికీ, 

ఉపన్యాస వ స్తువుకూ, క్రమానికీ ఏమీ భంగం ఉండేది కాదు, 

వయసుతో ఉన్నప్పటిలాగే ఎండల్లో కారు (పయాణాలు 

చేయడం ఆయన మానలేదు. 

ఇంతలో వికాలాం(ధ ఏర్పడింది. సంజీవరెడ్డిగారు ముఖ్య 

మంత్రి అయ్యారు. ఆంధ్రుల (ప్రతిభ ప్రకాశవంత మైనదనే సంత్చ ప్రికో 

(ప్రకాశ ంగారు డేశం నలుమూలలకూ పర్యటిస్తూ సూండేవారు. 

1057 మేలో ఆ విధంగా అతి తీ వ'మైన ఎఎడలలో ఒంగోలు 

ప్రాంతంలో పర్యటించి, వడ దెబ్బ తిని కారులోనే హైదరాబాదు చేరు 

కున్నారు. కొందరు మతులు, ఆయన పడుతున్న బాధ చూసి వోప్పి 

టలులో చేర్చితే మంచిదని తీనుకుపోయి ఉస్మానియా హోప్పిటలులో 

చేర్చారు. 

అంత్య దృశ్యము 

ఆ విధంగా [పకాళంగారు 18 రోజులు ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు, 

19 వ రోజున చికిత్స చేయడానికి, అక్కడున్న వై ద్యులు ఆయనకు 

ప్రాణవాయువు ఇవ్వడానికి, (పయత్నించారు. (ప్రకాళంగారు లోగడ 

(పకృతి చికిత్సనోను, విద్యుత్ చికిత్సలోను మాతం నమ్మకమున్న 

వారు గనుక, (ప్రాణవాయువు తీసుకోడానికి నిరాకరించారు. 

కాని, 20 వ తేది ఉదయం ఆయనని చూడడానికి అక్కడికి 

వచ్చిన మంతి వి. బి. రాజు (పోద్బలంవల్ల ఆక్సిజన్ ఇవ్వడానికి 

తిరిగి ప్రయత్నించారు. అప్పటికే (పకాశంగారికి ఆ చికిత్సను నిరాక 

రించే శ రి తగ్గిపోయింది. ఆ (ప్రాణవాయువు ఆ రోజు (సకాళంగారికి 

(ప్రయోజనకారి "కాలేకపోయింది. 

'ఆయన నాడి అతి బలహీనమై పోయింది. కఫం కమ్ముకొని 

రా సాగింది. ఊపిరి తిత్తులు వ్యాధిపూరితము అయ్యాయి. 

సాయంకాల మయింది. _ 
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అక్కడ (పక్కన వె ద్యనిపుణులయిన కె. ఎస్. రావు, 

వెంకటన్వామి, దయాళి దాసు తాహి, చారి, బహదూర్ ఖాన్, సయ్యద్, 

(శ్రీమతి భారతి, (శ్రీమతి లక్ష్మీగారలు మొదలై న (పథ్యాతులంతా 

దుట్టూ ఉన్నారు. 

ప్రకాశంగారి కొడుకు హనుమంతరావు. భార్య, పిల్లలలో 
మంచం (ప్రక్కన నిల్చున్నాడు. 

7-85 అయేసరికి. సామూహికంగా, దుఃఖసూచకంగా పెద్ద 

కేకలు అనుకోకుండా అందరి గొంతుకలలోంచి వినబడ్డవి. 

అంతవరకు దేహస్థంగా ఉన్న (ప్రకాళంగారి ఆత్మజ్యోతి, 

ఈశ్వర జ్యోతిలో కలిసిపోయంది. 

(పక్క గదిలో నున్న అల్లూరి సత్యనారాయణరాజు, తనకున్న 

జబ్బుతో నే (పకాశంగారి మంచం దగ్గరికి ఒక. గెంతులో వచ్చి, 

“అమ్మో” అ) కేక వేశాడు. 

అంతక్రితం, ఒక పది నిమిషాల ముందు వచ్చిన గోపాలరెడ్డి 

గారు అక్కడే ఉన్నారు, గోపాలరెడ్డిగారు వచ్చారని హనుమంతరావు 

తండ్రి చెవిలో చెప్పగా ఆయన కళ్ళు సగం తెరిచి మాట్లాడడానికి 
యత్నించారు. కాని, యత్నించిన మాట రాకుండానే కన్నులు ఆలాగు 

ననే మూత పడ్డాయి, 

అప్పటికప్పుడే హాస్పిటలు ఆవరణలోకి ఈ మరణ వార్త విని 

వందలకొద్ది (పజలు (ప్రవాహంగా వచ్చే స్తున్నారు. 

మేడమీదినుంచి, శరీరాన్ని (కిందికి తెచ్చి, మంచుగడ్డల 'పేర్చు 

మధ్య పెట్టారు. . 

అంతలో, ఆం(ధ(పడేశ ప్రభుత్వ ముఖ్య కార్యదర్శి ఎమ్, 
పాయ్గారు అక్కడికి వచ్చారు. ఆ సమయంలో చిత్తూరులో పర్య 
టి స్తున్న ముఖ్యమంత్రి సంజీవ రెడ్డిగారు, ఈ వౌ ర్త "వని. పర్యటన 
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కార్యక్రమం రద్దు చేరుకొని, తెల వా రేసరికి వ సున్నటు తంతివార 
టి య —0 “ఇ — 0 

ఇచ్చారు. 

4 _పకాశంగారిపై గొరవ సూవకంగా, (పభుత్వ కార్యాలయాలకు 

ఆ రోజు సెలవు (ప్రకటించారు. ఉదయు రేడిమోలో- (ప్రకాశంగారు 

స్వరసు లె నారన్న వా ర్త విసి, ఉన్మానియా హాస్పిటలు ఆవరణలో 
Mp 0 

వేలకొద్ది ప్రజలు కిక్కిరిసి పోయారు. ఒక్క అరగంటలో ఆ పరినరా 

అలో గల రసాలన్నీ బహుజన సంకీర్ణ ములై నాయి. 

జీవితకాలంలో, విశ్రాంతి అన్న మాట వినడానికి సహించని 

నాయకమణి, ఇపుడు దీర్ల వాంతి తీసుకుంటున్న ట్లు. (పకాశంగారి 

ముఖము కనిపించింది. వ 4 దెబ్బకు తట్టుకో లేక ఆసుషశ్రికి చేరిన ఆ 

శరీరము, అతి శీలమైన ముచు పలకల మధ్య ఆ వడదెబ్బను పోగొట్టు 

కుంది. 

అప్పటికి. 56 సంవత్సరాల కిందట, స్వాతం త్యోద్యమంలో 

చేరిననాడు, ఆయనను విడిపోయిన చందనాది పరిమళ [ద్రవ్యాలు 

సుగంధ కదంబ పుష్ప మాలికలు. ఇప్పుడు ఆయన ముఖం 

తస్ప మిగిలిన శరీర భాగాలన్నిటిసీ ప్రీతితో తమలో ఇముడ్చుకున్నవి. 

అంతలో నే. గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, ఖమ్మం మొదలె న 

జిల్లాలనుంచి దొరికిన 6 రైళ్ళలో, బస్సు ౨లో, కార్తలో వచ్చిన చేలకు 

చేలు (ప్రజలు హై హాదరాదాదు నగరంలో నిండిపోయారు. 

ఉదయం 8 గంటలయింది. (ప్రకౌశంగారి భౌతికదెహోన్ని 

వహించే భాగ్యుం పొందిన ఆంబులెన్సు బండి ఆ దేహంతో గాందీ 

భవనం, చేరుకుంది. గాందీ భవ$ం, ఆంధ్రప్రదేశ్ కాం గెను సంఘ 

భవనము. 

సాయువ పోలీసు దళాలు ఆంబులెన్సు ముందుగా నడిచాయి 

వారి వెంట మంతులు, కార్యదర్శులు, ఉద్యోగులు నడిచారు. వారిని 

 (వజా తరంగాలు అనుగమించాయి. 
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అప్పల్ గంజి, సిద్ది అంబర్ బజారు, ఉస్మాన్ గంజి, ముజమ్ 

షాహి రాజసధము మొదలై. న రసాల గుండా (పకాశంగారిని తీసుకు 
వెళ్ళే అంబులెన్సు బండీ వె వున్నప్పుడు రెండు (ప్రక్కల (ప్రజలు 

దట్టమైన వరునలలో నిల్చున్నారు. వారి ముఖాలలో, కళ్ళల్లో. చెప్పలేని 

ఆ ర్ స్పష్టంగా న్యక్త కమమే భ కి కనిపించాయి. 

3 

షిశాంతి ఎరుగని కర్మ ఏీరునికి సుదీర్హ విశ్రాంతి 

(Courtesy: Director of Inf. & Put. 
Relations, Govt. of Andhra Pradesh.) 

గాందీ భవనం ధగర ఒక ఎ _త్రయిన వేదిక కట్టారు. దానిమీద 

మంచుదిమ్మలు పరిచారు. వేదికకు న నాలుగువై పుల రంగు రంగుల 
ముగ్గులు పెట్టి, నాలుగు మూలలా నాలుగు దీప _సంభములు నిలిపారు. 
చుట్టూ పువ్వులు వరుసల్లో పేర్చారు. వలయాలుగా చుట్టుకుంటూ, 'వేదిక 
మటు కన్న అగరువ త్తి రూపములు, అఖండంగా సుగంధాన్ని వ్యాప్తం 
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చేశాయి. తుపాకులు తల(కిందుగా తిప్పి పట్టన పాయుధపోలీనులు నలు 

వె పుల నిలుచున్నారు, 

మరణము దుఃఖకర మెనదే. కాని, పూర్వ వెరాలను మర 
నుంది. జన్మాంతర సౌహృదాలను పునరుద్భవింస జేస్తుంది 

అణాల 
గం 

కళా వెంకటరావుగారు____పకాశంగారి భౌతిక దేహాన్ని ఆంబు 
లెన్సు బండినుంచి దించి వేదికపై పెట్టడానికి చేయిసాయం చేశారు. 

కస్తూరిబాయి విద్యాలయంనుంచి వచ్చిన ఆడపిల్ల లు “రాను 

భజని చేశారు. మరికొందరు పెద్దలు “గ శ్రాపఠనం” చేశారు. వేద పండి 
తులు “వేద పఠనం౦ి చేశారు. 

పండిత జవహర్ లాల్ నెహూూ గారి "పేరిట ఒక పెద్ద పువ్వుల 

దండను నీలం సంజీవ ఠెడ్డిగారు మొట్ట మొదట ప్రకాశంగారి భౌతిక 

దేహంపై పెట్టారు, తరువాత గవర్నరుగారి పేరిట, ఆయన కార్యదర్శి 

రెండవ పువ్వులదండ పెట్టారు. మూడవది పండిట్ గోవింద వల్లభ 
పంత్ గారి "పేరిట కళా వెంకటరావుగారు పెట్టారు. ఆ తర్వాత 

. ఎస్, ఉద్యోగులందరి "పేరునా ముఖ్య కార్యదర్శి ఎమ్.పి, పాయ్ 

గారు; వరదల పక్షాన ఇసన్సె ఎక్టోర్ జనరల్ నంనియారుగారు, 

ఆ౦(ధ్రాకాంగెసు పక్షాన ఆల్లూరి సత్యనారాయణ రాజుగారు; తెలం 

గాణా కాంగెసు పక్షాన నూకల నరో _త్తమరెడ్డిగారు; హైదరాబాదు 

కాం(గెసు పక్షాన వాసుదేవ నాయక్ గారు; కార్మిక సంఘాల పక్షాన 

రావి నారాయణరెడ్డిగారు; శాసన, శానన విధాన, శాసన మండలుల 

సభ్యుల తరపున బద్దం ఎల్లా రెడ్డి, మద్దం మొహిదీన్, అంజయ్య గారలు 

(పకాశంగారి దెహంపై పూలమాలలు ఉంచారు. 

ఆ విధంగా సాయంకాలం నాలుగు గంటలదాకా మెర జన 

(పహహం నిరంతరంగా (పవహించ సాగింది. 
ళీ 

ఉదయమే, (ప్రకాశంగారి తమ్ముడు (శ్రీరాములుగారి కూతురు 
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(పథ్యాత గాయనీమణి కుమారి సూర్యకు మారి అన్నదమ్ములతోబాటు వెక్కి 
వెక్కి ఏడుసూ, అడుగులు తడబడుతూ మంచుపలకలతో పేర్చిన ఆ 
మహా వేదిక నెక్కి, పెదతండ్రి (పకాశంగారి భౌతిక దేహదర్శనం 

చేసింది. 

కడసారి భూతలయా।త 

సాయంకాలం నాలుగు గంటలయింది. చండభానుని ఉగత 

తగ్గ నారంభించింది. (పకాశంగారి దేహాన్ని మంచుపలక వేదిక 

పైనుంచి దించి, పోలీసు దళానికి చెందిన ఒక మోటారు వాహనంలో 

ఉంచారు. ఆ వాహనానికి ముందుగా చాలా పెద్ద పూవుల దండ 

అమర్చారు. 

(పకాశంగారి భొతికదేహం భూతలం పై కడసారి యాత్రకు 

తరలింది, 

ముందుగా ముఖ్యమంత్రి సంజీవ రెడ్డిగారు, మం(త్రులై న కళా 

వెంకటరావు, బసవరాజు గారలు, వెంట ముఖ్యకార్యదర్శి పాయ్గారు, 

ఆ (ప్రక్కనే అల్లూరి సత్యనారాయణ రాజుగారు, సచివాలయంలో గల 
పెద్ద ఉద్యోగులు, పౌర ముఖ్యులు__ఆ వాహనం ముందుగా నడిచారు. 

వారి వెంట మోటారు సెకిళ్ళపె పోలేను ఉద్యోగులు, వాది 

వెనుక పోలీను బాజా బజం(తీలు (బెండి), వారి వెనుక పదాతులై న 

పోలీసు దళాలు, వారి వెనుక శాసన సభ్యులు, పౌర ముఖ్యబ్బృందములు, 

వారి ననుసరించి వేలాది పజాసామాన్యము అబిడ్స్ రాజమార్గం, 

బేంకురసాల గుండా కాచిగూడా రసాలమీదుగా నడిచి అంబర్ పేట 

థ్మళానవాటిక చేరారు. 

“ఎంత మనిషి పోయాడండీ!” “ఇంతటి అతను మరొకడు 

మళ్ళీ మనమధ్య పుఢతాడా?” అనే మాటలుతప్ప ఇతర మెన మాటలు 

రాలేదు. 

(ప్రకాశంగారి భౌతికదేహోన్ని చివరిసారిగా చూడడానికి వచ్చిన 
లక్షల (ప్రజల నోళ్ళనుండి అనుకోకుండానే ఈ మాటలు వెలువడడం 
జరిగింది. . 
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సాయుధ పోలీసుదళములు మూడుసారు సామూహికంగా తుపా 

కులు "పేల్చారు. స్వర్శస్టులయిన (ప్రకాశంగారికీ కడపటి వందన మది. 

ఆ సమయంలో అంత్యనాద వాద్య (Last bugle) బృందం, 

(సకాశంయుగం అంతమైందని భారత (ప్రజలంతా వినేటట్టుగా, దశ 

దిశలు మారు మోగేటు "ప్రకటించారు. 

రాజాజీ.__భార త దేళ న్వాతం(త్య సమరంలో (పక్కు(ప్రక్కగా 

నిలబడి _పకాశంగారూ తానూ నడిపించిన కార్యాలకు స్మతిచిహ్నంగా, 

(పకాశంగారి చితిపై ఉంచడానికని (పత్యేకంగా, మంచి గందపు 

చెక్కను, పిడికెడు బియ్యాన్ని పంపారు. చితి అంటించేదుందు బంధు 

(మితులు స్వర్గ స్తులెన వారినోట బియ్యం వేయడం దక్షిణ హిందూదేశ 

ఆచారము. 

శ్మశానవాటికలో “భుగ, భుగి మండే అగ్నిజ్వాలలు స్వర్గ స్టు 

లై నవారి చితిని దహించే వేళ ఉపన్యాసా లిచ్చేవేళ కాదు, 

అయినా, పాశ్చాత్య పద్దతుల ననుసరించి సహచర రాజ 

కీయ నాయకులు స్వర్గ స్లులెన వారి “భొతిక దేహదహన సమయమున, 

(పశంసాపూర్వక మైన "ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడాన్ని, స్వాతంత్రానంతరం 

మననాయకులు అదొక బలవ త్తర మైన అలవాటుగా చేసుకున్నారు. 

గవర్నరు (త్రి వేదిగారు పంపిన సందేశం ముఖ్య కార్యదర్శి 

పాయుగారు చదివారు. సంజీవరెడ్డి, కళా వెంకటరావు, అల్లూరి సత్య 

నారాయణరాజు గారలు భౌతిక దేహాన్ని స్వర్గవాహక మైన చితీవై అమ 

ర్చారు. అస్పటి వేదోక్త కార్యక్రమాన్ని మెలవర పు లక్ష్మీనారాయణ 

గారు నడిపించారు. 

సంజీవరెడ్డి, పద్మభూషణ్ మాడపాటి హనుమంతరావు, అయ్య 

దేవర కాశేశ్వరరావు, కొ ౦డా వెంకటరెడ్డి, కళా వెంకటరావు, నూకల 

నరో _త్రమరెడ్డి, అల్లూరి సత్యనారాయణరాజు, వి,వి. రాజుగారలు._ 

(ప్రకాళంగారి నాయకత్వ లక్షణాలను, ఆయన జీవితంలోగల కృతార్హ 

తను “నభూతో, న భవిష్యతి” అని, పలువిధములుగా భాషాపటిమతో 

(ప్రశంసించారు. వారి ప్రశంసా వాక్య సందేశాన్ని స్వర్గ సీమకు తీసుకు 
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పోతున్నాయా అన్నట్టు, చికిపె అగ్ని జ్వాలలు ఆకాళమార్తానికి 
రు a NN 

ఎగిసి వెళ్లాయి. 

ఆంధ కేసరి టంగుటూరి (పకాళంగారి అత్మణో ర్ట, విశ్వ 

జ్యోతిలో కలిపిపోయింది. 

ఆం(ధ హృదయాలలో నీకట్ సుడులు తిరిగింది. 

21 వ తేదీనాడు .లోక్ నభలో గోవింద పల్లభపంతీ గారు ఇలా 

అన్నారు: 

''నూతనాంధ నిర్మాత” 

“ఈ ఉదయం పష్మతికలో (ప్రాళంగారి మరణవార్త పడింది. 

ఇది. అతి విషాదకరమైన వార్త. (ప్రకాశంగారి జీవితం, దేశ 
సేవకే అంకిత మైన జీవితం. స్వాతంత్ర్య సమరంలో, ఆయన 
(ప్రముఖమైన పాత్ర వహించారు. త్యాగాలు చేశారు. కస్టాలు 

పడినారు. ఎప్పుడూ సమరవాహినిలో ముందుగానే నడిచేవారు. 

ఆం(ధదేశానికి ఆయనయందుగల అభిమానం, గౌదవం అపా 

రములు, 

ఆయన నూతన ఆంధ్రదేశానికి నిర్మాత. ధై ర్యసాహసా 

లకు పెట్టింది "పేరు. నిర్మాణ కార్య(పతిపాద నాత్మకమైవ 

అభిజ్జిత ఆయనకుండేది. జీవితంలో (పతిక్షణం__. ఆయన 

మేధస్సులోని ఊహా వె వై శిష్ట్యం, దేహమందుగల శ క్రి భారత 

దేశ సేవకూ, ముఖ్యంగా ఆంధ (సజాభ్యుదయానికీ “వినియో 

గించారు, 

ఆయన కుటుంబానికి లోక్ నభ నానుభూతి అందజే న్లు 
న్నాను, yy 

“త్యాగదీక్ష, కార్యదక్షత గల మహావ్య క్తి" 

= ఆయన. తర్వాత, భారత (ప్రథాని పండిత జవహర్లాల్ 

శెద్రూగారు ఇలా అన్నారు: 
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“ఫోమ్ మంత్రిగారు చేసిన (ప్రశంసకు అదనంగా నేను 
చెప్పగళిగింది లేదు. నాకు జ్ఞాపకమున్నంతవరకు 1920 
(పాంతాలనుంచి ఏ0 సంవ 'కృరాబుగా (పకాశంగారితో నాకు 

సాహచర్యం ఉన్నది, నా గ్రాష్పుడు సంపూర్ణంగా మె 

మిద్దరం ఏడీ లో. ఆయన గుణసంప శ్రీని నేను 

ఎప్పుడూ (ఫళం సొభాపంతో నే గహించేవాడిని. 

నిత్య శాగరళమైన ఒక శక్తి నిస్సందేహంగా ఆయనలో 
ఉండేది. స మోవృద్దుణన తర్వాత, మానవులకు సహజంగానే 
కొంత శ్రి తగ్గడం చూస్తూంటాము. అయినప్పటికీ ప్రకాశం 
గారు రార్యాచర లలో చూపించే జాగృతి, స్ట క్రి త్యాగదీక్ష, 

రార్యదతత మన స్మ గ్ర తిపథంలో స్ఫుటంగానే ఉ ఉన్నాయి, 

మహో ప్య క్రి మన మధ్యనుంచి వెళ్ళిపోయారు. ఆయన 

మహత్వం ఆంధ్రదేశ సర్మాతగా మాతమే కాదు. భారత 

రాజకీయ రంగమందంతటా ఆయన (ప్రభావ ముండేది. ఆయన 

కీ రోజు మనం, ఈ ఏధమైన (పళంసాపూర్వకమైన అంజలి 
చేయడం చాలా ఉచికమైన పని.” 

“టటిషి తుపాకులకు గుండె చూపిన సాహసి 
ఆయన తర్వాత లోక్ సథ అధ్యతుడు (స్పీకరు) శ్రీమాన్ 

మాడభూషి అనంతశయనం అయ్యంగారు ఇలా అన్నారు: 

“ సధాన మం(తిగారు సోమ్ మంత్రిగారూ చెప్పిన మాట 

లతో నేను సంపూర్ణంగా ఏకీభవిస్తున్నాను. వ్యక్రిగతంగా 
కూడా నాకు చాలా దుఃఖంగా ఉన్నది. (సకాశంగారితో కలిసి 

ఆయన నాయకత్వాన సని చేసే అవకాశాలు నాకు చాలా కలి 

గాయి, ఆయన సంపన్నమైన పరిస్టితులలో తన జీవితం 

(పారంఖించకపోయినా, రానురాను అత్యున్నతంగా పెరిగి 

ఆంధ్రదేశానికి అ|గనాయక స్తానం పొందారు. ఆయనకు గల 

దృఢ నిశ్చయం కార్యదీక్ష ఆనువమాన మైనవి. 

మనం సైమన్ బాయ్ కాట్ (1928) చేసిన నమ 
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యంలో, చెన్నపట్నంలోగల ఇతర నాయకులు చమన్ రాకను 

ఎదిరించలేక చెన్నపట్నం వదిలి వెళ్ళిపోయారు. (పకాశంగారు 
ముందుకు వచ్చారు. 

మిలటరీ పోలీసులు (ప్రజావాహానిని అడ్డ బోయినపుడు, 

చొక్కా విప్పి, తనపై తుపాకి గుండును. వారు "సేల్చుకో 

వచ్చని గుండె చూపించిన సాహసి [పకాశంగార. ఆయన 

తన సర్వన్వం ( దేశ స్వాతంత్ర్య సమరంలో) త్యాగంచేసిన 

మహావ్య క్రి. ఆయన బారిష్టరు. (పముఖ న్యాయవాదిగా పృ త్రి 

చేసి గొప్ప ఆపస్పి సంపాదించారు. నిన్న అయన మరణించిన 

నాటికి ఒక రాగి పాత్ర అయినా మిగలలేదు. 

ఆంధ్రరాష్ట్ర నిర్మాణానికి. ఆయన నిరంతర యత్నం 

చేశారు. (ప్రజాసేవకు, త్యాగనిరతికి ఆయన పెట్టినది పేరు. 

ఆయన ముఖ్య మం త్రిత్వము అయిన తర్వాతకూడా, 

ఆంధిపిభుత్వం ఆయన సలహా సంప శ్తిని ఆశిస్తూనే ఉండేది. 

సక లాంధి దేశం ఈ రోజున దుః ఖంలో నిమగ్న 

మయింది, 

(ప్రధానమంత్రి, ఆర్థిక మం|తిగారలు మంచి వొచిత్యం 

(ప్రదర్శించారు. 

సభ్యులు యావన్మంది ఒక్క నిమిషం నిశ్శబ్దంగా లేచి 

నిలవ వలపిందని కోరుతున్నాను.’ 

లోక్ సభ సభ్యులందరు లేచి తమ స్థానాలలో నిళ్శద్దంగా 

నిలుచున్నారు.. 

ఆంధ దేశం నిశ్శబ్దమైంది. 

సానుభూతి సభలు, మిగహ (పతిష్టాపనలు 

సానుభూతి సభలు, తీర్మానాలు అనంభ్యాకంగా జరగడంలో 

ఆశ్చర్యంలేదు, ఆయన శే సరిట యువజన సభలు స్తాపన కానడంలోనూ 

వింతలేదు. 

"కొంతకాలం తర్వాత, రాజమహేం[ద్రవరం పౌరులు ఆ 
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పట ణం కోట గుమ్మందగ్గర ఆయన కాంస్య విగ్రహాన్ని న్దాపిం 

చారు. ఆ విగంహాన్ని అవిష్క రించిన అస్పటి ముఖ్యమంతతి 

(బ్రహ్మానంద రెడ్డిగారు, (పః భుత్వపకొన "హైదరాబాదులో శాసన సభా 

భవనానికి ఎదురుగా సంకాశ ౦గారి మరొక కాంస్య విగ్రహాన్ని 

సాపించారు. 

శ్ ఆయనకు (పకాశంగారి యెడల గురుభావముంది. 

25 
(పకాశంగారి నతజయుంతి 

1971 ~ స బ్దంబరం {0 న, ముఖ్యమంత్రి [బహ్మానంద 

శె్డిగారు (పకొశంగారి శతజయంతి ఉత్సవం జరపడానికి 

నిశ్చయించి, అస్పటిమటుకు లక్షరూపాయలు మంజూరుచేపి, (ప్రారంభ 

సమావేశంగా, హెదరాబాదులోగల జూబిలీ మందిరంలో మంతు9లు, 

శాసన సభ్యులు, పౌరముఖ్యులు, కాగ్మిక పక్ష నాయకులు, రాజకీయ 

నాయకులతోకూడిన ఒక మహో నభను ఏర్పాటు చేశారు. 

''అతిదూరదృష్టుగల మహామానవుడు 

ఆ సభకు (ప్రారంభోత్సవం చేసిన రాష్ట్రపతి వి. వి. గారు 

తమ (పారంభోసన్యాసంలో ఇలా అన్నారు: 

'సృకాకంగారు (పజా సంరక్షకులు. ఉజ్వల మైన శి 

గల వ్య క్తి కి. (బతికి ఉన్నంత కాలం మనుష్యుల ముధ్య, తతి 

పృమాణ మైన మహామానవుడుగా నంచరించేవారు. ప్రజా 

సమూహమును కూడగట్టుకొని, కదిలించి, నడిపించే శకి 

ఆయనలో "హెచ్చుగా ఉండేది. "వేలాది (పజలను అన్ని వేళలా 

ఆకర్షి ౦చగలిగిన గుణవె వై శిష్యము ఆయనలో ఉండేది. నిరుపమాన 

మెన్ త్యాగశీలత ఆయన “ముఖ్యగుణం... 

“(916 లో నేను ఇంగ్లండునుంచి బరిష్టరుగా తిరిగి 

వచ్చినప్పుడు కార్యకారి, ముఖ్య న్యాయమూ రీ ర్తి శేషగిరి 

అయ్యర్ గారల ఎదుట నన్ను న్యాయవాదిగా, బారిష్టరు పట్టీలో 
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చర్చించవలసిందని (పకాశంగారు (పతిపాదించాదు.... .... 

, “ఆయన క్లానం, అనుభవం న్ను ఉ శేజపరిచినవి, 
(పజారంగ మందు ప్రవేశించి, ఆయనతోవాటు పని చేయగలిగిన 

లాభం నాకు సమకూరింది. ఆయనా నేనూకూడా మహాత్మా 

గాందీగారి నిర్మాణ కార్య కమంలో ఉత్సాహం కలిగిన వారమే. 

హరిజనాభ్యుదయం, చర్జా పర్మిళమ వి _నరణ, ఉత్స త్తి త్రి 

వినియోగదారీ సం "ఘోద్యమం, సరా అభ్యుదయ ఉన్యమములు 

ఆయన ముఖ్యమం తిగా ఉండగా స్టాపించబిద్దాయి. 

““సకాశంగారికి దూరదృష్టి “హెచ్చుగా ఉండేది. కొన్ని 

సంవత్సరాల ముందుగా భవిష్యత్ కార్య క్రమం సాధించవలసిన 

లక్ష్యాలు ఆయన (గ్రహించ గలిగేవారు. 

“వమన నాయకులలో పెద్దవారికి ఆ దూరదృష్టి ఉండేది 

కాదు. 

రాష్ట్రపతి చెప్పిన మాటలు ముమ్మాటికీ సత్యం, 

నవ్యాం(థ జనకుడు 

భారత (ప్రధాని ఇందిరాగాందీగారు- 

“స్వ్యాతం[(త్య జ్యోతిని సాహనంతో వెలిగించిన దేశ 

భక్సాగ(గేణికి చెందినవారు పికాళంగారు. ముందు వెనుకలు 
చూడని ధైర్యము, దాతృత్వములవల్ల ఆయన ఒక పురాణ 

పురుషలయ్యారు. ఆయన సవ ర్హననల్ల వందలాది అను 

యాయులు, దేశ స్వాతం (త్ర్యంకొరకు త్యాగాలు చేశారు. నవ్య 

ఆంధ్రప్రదేశ జనకుడు ఆయన, భారత జాతీయోద్యమ నాయకుల 
శ్రేణిలో అగశేణికి చెందిన నాయకుడు” అని ఆ సంద 
రంలో ఆమె (వ్రాశారు. 

నా జీవిత యా(త్ర_4 

నెను ఇంతవరకు చెప్పడానికి యత్నించిన బహుళ గ్రంథ 

మును, ఆమె సంక్షీ ప్ర ప్ర సూతంగా చె చెప్పారు. 

ప్రకాశంగారు అంధ్ర ప్రాంతాలలో పుట్టిన భారత జాతిరత్నం. 

సత్యమవజయతే 
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